REPÚBLICA

FEDERATIVA DO

BRASIL

COLEÇÃO DAS
DE 1978 _

LEIS

VOLUME I

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos do Poder Executivo
LEIS DE JANEIRO A MARÇO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1973

~. I

/
.;/

/

/

íNDICE
DOS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER
EXECUTIVO
I -

97 -

Págs.

ATO COMPLEMENTAR

Ato Complementar

D9

Págs.
97,

de 26 de janeiro de 1973 - Publicado no D.a. de 29-1-73 ...
Ir -

3

DECRETOS-LEIS

vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo e
dá outras providências - Pu4

vereiro de 1973 - Estende às
borrachas naturais beneficiadas, de qualquer procedência,
os favores previstos no Convênio de 29 de março de 1958,

entre o Brasil e a Bolívia, aplicáveis às borrachas em bruto
- Publicado no D.a. de 8 de
fevereiro de 1973 .. . . . . . . . ..

1.258 -

6

Decreto-lei de 13 de fe-

vereiro de 1973 - Reajusta
os vencimentos dos servidores
civis e militares do Distrito
Federal e dá outras providências - Publicado no D.O. de
14-2-73

1.259 - Decreto-lei de 19 de fevereiro de 1973 - Revoga o
parágrafo único, do art. 29,

D.O. de 19-2-73

7

1.260 - Decreto-lei de 26 de fevereiro de 1973 Concede
isenção do imposto de renda
sobre lucros decorrentes da
alienação de imóveis por pessoas jurídicas - Publicado no

1.256 - Decreto-lei de 26 de janeiro de 1973 - Reajusta os

blicado no D.a. de 29-1-73 .•
1.257 - Decreto-lei de 7 de fe-

do Decreto-lei nv 759, de 12
de agosto de 1969, introduz
novas disposições e dá outras
providências - Publicado no

6

D.O. de

27-2-73

1.261 - Decreto-lei de 27 de fevereiro de 1973 - Concede aumento de vencimentos aos
funcionários dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e dá outras providências
Publicada no D.O. de 28-2-73 ....
1.262 - Decreto-lei de 27 de fevereiro de 1973 - Concede aumento de vencimentos aos
funcionários das Secretarias e
dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da União e do
Distrito Federal, e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 28-2-73

1.263 - Decreto-lei de 1? de
março de 1973 - Reajusta os
vencimentos, proventos e sa-

7

8

9

IV

DO PODER LEGISLATIVO

ATOS

Págs.

Iáríos dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras
providências -

çâo, criado pela Lei nc 4.870,
de 19 de dezembro de 1965 Publicado no D.O. de 27-3-73

2-3-73

9

1.264 Decreto-lei de Ic de
março de 1973 - Modifica, no
exercício de 1973, a distribui-

no de 15-3-73

Decreto-lei de

!II -

LEIS

5.869 - Lei de 11 de janeiro de
1973 - Institui o Código de

Processo Civil -

Publicado no

D.O. de 17-1-73 (Suplemento)

ção da receita proveniente da
arrecadação do Imposto único
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e
sobre Energia Elétrica e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 2 e retificado
1. 265 -

12

Publicado no

D.O. de 1-3 e repubücado no

de

Pág3.

13

5.870 - Lei de 26 de março de
1973 Acrescenta alínea ao
art. 26, da Lei TI'? 4.771, de 15
de setembro de 1965, que ins-

titui o novo Cédígo Florestal
- Publicado no D.O. de 28-3-73 210

10

14 de

íNDICE DO APENSO

março de 1973 - Autoriza o
Tesouro Nacional a promover
o aumento do capital da Companhia Siderúrgica Nacional e
dá outras providências - Publicado no D.a. de 15-3-73.
1.266 Decreto-lei de 26 de
março de 1973 - Dispõe sobre

o Fundo Especial de Exporta-

I -

11

LEI

5.847 - Lei de 6 de dezembro
de 1972 - Estima a Receita

e fixa a Despesa da União
para o Exercício Financeiro de
1973 - Retificado no D.O. de

17-1-73

213

Figuram neste volume o Ato Complementar, os Decretosleis e as Leis que.. expedidos no primeiro trimestre de 1973, foram

publicados no «Diário Ofícíal» até o último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução estão
indicadas no índice.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
I

~

ATO COMPLEMENTAR

ATO COMPLEMENTAR N9 97, DE 26 DE JANEIRO DE 1973
o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os
artigos 2" e 9°-, do Ato Institucional n- 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em
vista o que consta do artigo 182, da Constituição, resolve baixar o seguinte
Ato Complementar:
Art. P Fica suspenso, a partir de 31 de janeiro de 1973, o recesso das Câmaras de Vereadores de Riu Grande, no Estado do 'Rio Grande do Sul, e de
Marabá, no Estado do Pará, decretado pelos Atos Complementares números
95 e 96, de 8 de junho e 27 de julho de 1972, respectivamente.
Art. 2" O presente AVI Complementar entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2e de janeiro de 1973; 1520 da Independência e 85" da República,
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aaaioerto de Banos Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L; F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemas
Marcus v irucíus Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
Joãc Paul') dos Rets Velloso
J03e coe-o Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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DECRETOS-LEIS
DE

26

DE

JANEIRO DE 1973

Reajusta os vencimentos e salários
dos servidOres do Poder Executivo
e dá outras prooíaéncsas,
o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere. o _~r
tigo 55, item UI. da Oonstdtuição,
decreta:
Art. l0 Ficam majorados em 15%
(quinze por cento) 05 atuais valores
de vencimento, salário, provento e
pensão do pessoal. ativo e inativo, e
dos pensionistas, a que se referem o
artigo 19 e seu parágrafo único, e o
artigo 6Q• do Decreto-lei nv 1..202, de
17 de janeiro de 1972, com as ressal ~
vas neles previstas, bem como o atual,
valor do soldo de que trata o artigo
148, da Lei nv 5.'187. de 27 de junho
de 1972.

Parágrafo único. Aplica-se o dísposto neste artigo ao pessoal a que
alude o Decreto-Jel nc 1.213, de 6 de
abril de 1972.
Art. 29 As retribuições dos servidores a que se refere o artigo 29 , do
Decreto-lei n Q 1. 202, de 17 de janeiro
de 1972, continuarão a ser reajustadas de acordo com o critério estabelecido no mesmo dispositivo e respectivos parágrafos.
parágrafo único. As propostas. de
reajustamento de que trata este artigo, bem como a fixação de valores
de salários ou quaisquer outras retribuições, nos órgãos da Administração Federal direta, Autarquias e Territórios Federais, serão submetidas à
aprovação do Presidente da República
por intermédio do órgão centrar do
sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, ficando revogadas
quaisquer disposições que atribuam
àquelas entidades competência para a
prática desses atos.

Art. 39 Os cargos em comissão, as
funções gratificadas e as gratificações
pela representação de ga ainete, dos
órgãos da Administração Federal direta, Autarquias e 'I'err-tóríos Federais, terão os respectivos valores,
decorrentes da aplicação do Decretolei no 1.202, de 17 de janeiro de 1972,
reajustados em 15% . (quinze por cento), ressalvado o disposto no artigo 99
deste Decreto-lei.
Art , 49 As gratificações destinadas
a retribuir o exercício em regime de
tempo integral e dedícacão exclusiva
e o. serviço extraordinário, ficam majoradas em 15% (quinze por cento).
Art. 59 O salário-família será pago
na importância de Cr$ 30,00 (trinta
cruzeiros) 'mensais, por dependente,
Art. 6.° O limite máximo deiretríbuição mensal previsto no artigo SQ,
do Decreto-lei nc 1. 202, de 17 de janeiro de 1972, passa a ser de
Crg 5.992,00 (cinco míl, novecentos e
noventa e dois cruzeiros), sendo de
Cr$ 7,500,00 <sete mil e quinhentos
cruzeiros) mensais para os ocupantes
dos cargos incluídos no sistema de
classificação instituido pela Lei número 5.645, de 10 de' dezembro de
1970.
Parágrafo único. Ficam excluídas
dos limites estabelecidos neste artigo
as seguintes vantagens:
a) salárío-família:
b) gratificação' adicional por tempo
de serviço;
C) gratificação pela parttcipaçãc em
órgão de deliberação coletiva;
d) diárias, ajuda de custo e demais
indenizações previstas em lei;
e) as constantes do artigo 152 da
Lei nc 5.787, de 27 de junho de 1972.
Art. 79 Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, ín-
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clusíve em relação às gratificações e
vantagens calculadas com base no
vencimento, assim como n0S descontos que sobre este incidirem.

Art. 8Q O reajustamento de que
trata este Decreto-lei será concedido
sem redução de diferenças de vencimento e de vantagens legalmente
asseguradas e sujeitas a absorção
progressiva.
Art. 90 Os valores de vencimento
fixados pelas Leis n.ss 5.843, 5.845 e"
5.846, de 6 de dezembro de 1972, para
os cargos integrantes dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-100), Serviços Auxiliares (SA800) e Diplomacia (D-300), respectivamente, não se alterarão em decorrência do reajustamento concedido por
este Decreto-lei.
Parágrafo único. A grat.íftcação de
representação fixada para os cargos
de Procurador-Geral da 'República e
de Consultor-Geral da República, pelo artigo 12, da Lei nc 5.843, de 6 de
dezembro de 1972, passa a ser de
Cr$ 2.160,00 (doís mil, cento e sessenta cruzeiros) mensais.
Art. 10. Os servidores aposentados
que satisfaçam as condições estabelecidas para transposição de cargos no
decreto .de estruturação do Grupo respectivo, previsto na Lei nv 5.645, de
10 de dezembro de 1970, tarãc jus a
revisão de proventos com base nos valores de vencimento fixados no correspondente Plano de Retrfbuíção,
§ 19 Para efeito do disposto neste
artigo, será considerado o cargo efetivo ocupado pelo funcionário a data
da aposentadoria, incidindo a revisão
somente sobre a parte do provento
correspondente ao vencimento básico.
§ 29 O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o fixado para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido t.ransposto cargo de denominação e nível
iguais aos daquele em que se aposentou o funcionário.
§ 39 O reajustamento previsto neste
artigo será devido a partir da publicação do decreto de transposição de
cargos para a Categoria Funcional
respectiva, no Ministério, órgão integrante da Presidência da República
ou Autarquia Federal a que pertencia
o funcionário ao aposentar-se.

5

§ 49 A Importância correspondente
ao reajustamento dos proventos de
aposentadoria decorrente da aplicação
do disposto no artigo 19 deste Decreto-lei será absorvida. em cada caso,
pelos valores resultantes da majoração prevista neste artigo.

Art. 11. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. elaborará as tabelas de
valores dos níveis, símbolos, vencimentos e gratificações resultantes da
aplicação deste Decreto-lei, bem como
firmará a orientação normativa que
se fizer necessária à sua execução.
Art. 12. O reajustamento concedido
por este Decreto-lei vigorará a partir
de 19 de março de 1973 e a despesa
decorrente será atendida com recursos orcementãríoe. inclusive na forma prevista no artigo ;)9, item I, da
Lei no 5.847, de 6 de dezembro de
1972, que estima a Receita e fixa a
Despesa da Untão oara o exercício
financeiro de 1973.
Art. 13. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as dtsoosícões
em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
1529 da .Independência e 851,1 da
República.
EMÍLIO G.. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aâiuoerto de. Barros Nunes
Orlando Geisel
Mario Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F.

Cirne Lima

Jarbas G. Passarznho
Júlio Barata
J. Araripe Macédo
Mário Lemes
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
A ntônio Dias Leite Junior
João Paulo dos Reis VeUGso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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7

DE

FEVEREIRO DE 1973

Estende às borrachas naturais beneficiadas, de qualquer procedência, os
favores previstos no Convênio de 29
de março ·de 1958, entre o Brasil e a
Bolívia, aplicáveis às borrachas em
bruto.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° Estende-se às borrachas naturais beneficiadas, de qualquer pro-

cedência, que ingressem no País pelo
porto de Guajará-Mírím, o tratamen-

to concedido ao produto em bruto pelo
Convênio de Comércio Inter-Regional
firmado entre o Brasil e a Bolívia, em
29 de março de 1958, independentemente da obrigatoriedade de consumo
ou transformação na região reontetnça.
Parágrafo único. Caberá ao Oonselho Nacional da Borracha fixar, anualmente, a quantidade de borracha beneficiada à qual se apllcará o tratamento referido neste artigo.
Art. 20 Sobre o produto beneficiado
íncídízá a Taxa da Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha (TORMB) de que trata a Lei número 5.227, de 18 de janeiro de 1967.
Art. -3° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDrcI

Marcus Vinicius Pratíni de Moraes
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Neto

N.o 1.258 __ DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1973

DECRETO~LEI

Reajusta os vencimentos aos servidores civis e militares do Distrito Federal e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo
55, item lII, in fine, da Constituição,
decreta:
Art. 10 Ficam majorados em 15 %
(quinze por cento) os vencimentos do

pessoal civil e militar do Distrito Federal, inclusive dos ocupantes de cargos ou funções de confíançac decorrentes da aplicação do Decreto-lei número 1.208, de 28 de fevereiro de 1972.
Parágrafo único. O reajustamento
concedido por este artigo se aplica ao
Governador do Distrito Federal, aos
Secretários de Estado, Chefes dos Gabinetes Civil e Militar e aos membros
do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 2° E' concedido reajustamento
de 15% (quinze por cento), que independerá de prévia apostila dos titulas
dos beneficiários, ao pessoal inativo,
civil e militar, pago pelo Governo do
Distrito Federal.
Art. 39 As gratificações destinadas a
retribuir o exercício em regime de
tempo integral e dedicação exclusiva e
serviço extraordinário ficam majoradas em 15% (quinze por cento).
Art. 4° O salário-família será pago
na importância de Cr$ 30,00 (trmta
cruzeiros) mensais por dependente.
Art. 59 O limite máximo de retrtbuíção mensal, previsto no artigo 5~, do
Decreto-lei n- 1.208, de 28 de fevereiro
de 1972, passa a ser de Cr$ 5.992,00
(cinco mil, novecentos e noventa e
dois cruzeiros).
Parágrafo único. Ficam excluídas
dos limites estabelecidos neste artigo
as seguintes vantagens: a) salário-família; b) gratifícaçâo de adicional por
tempo de serviço; c) gratificação pela
participação em órgão de deliberação
coletiva; d) diárias, ajuda de custo e
demais indenizações previstas em lei.
Art. 69 O reajustamento previsto
neste Decreto-lei será concedido sem
redução de diferenças de vencimento e
de vantagens legalmente asseguradas
e sujeitas a absorção progressiva.
Art. 7° Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, ínclusive em relação às gratificações calculadas com base no vencimento, assim
como nos descontos que sobre este incidirem.
Art. 80 A Secretaria de Administração elaborará as tabelas de valores dos
níveis, símbolos, vencimentos e gratificações resultantes de aplicação deste
Decreto-lei, bem como firmará a onentação normativa que se fizer necessária à sua execução.
Art. 9° O reajustamento concedido
por este Decreto-lei vigorará a parttr
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de 1 de março de 1973 e a despesa decorrente será atendida com recursos
orçamentários, inclusive na forma prevista no artigo 7'1, da Lei n'' 5.865, de
12 de dezembro de 1972, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de

Art. 3° Este Decreto-lei entrará em
vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de fevereiro de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.

1973.

EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 10. Este Decreto-lei entrara em
vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1973;
152'1 da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N.O 1.260 FEVEREIRO DE 1973

DE

19

DE

Revoga o parágrafo único, do artigo 2°,
do Decreto-lei n« 759, de 12 de agosto de 1969, introduz novas disposições e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item H, da Constituição, decreta:
Art. 1° Ao artigo 2° do Decreto-lei
n'' 759, de 12 de agosto de 1969, são
acrescidas as seguintes alineas:
g) realizar, no mercado financeiro,
como entidade integrante do Sistema
Financeiro Nacional, quaisquer outras
operações, no plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de
correção monetária, observadas as
condições normativas estabelecidas
pelo 'Conselho Monetário Nacional;
h) realizar, no mercado de capitais,
para investimento ou revenda, as operações de subscrição, aquisição e dístrfbuíção de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
i) realizar, na qualidade de Agente
do Governo Federal, por conta e ordem deste, e sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional, quaisquer
operações ou serviços nos mercados
financeiro e de capitais, que lhe forem delegados, mediante convênio.
Art. 2° Fica revogado o parágrafo
único, do artigo 2°, do Decreto-lei número 759, de 12 de agosto de 1969.

26

DE

Concede isenção do imposto ae renda
sobre lucros decorrentes da alienação de imóveis por pessoas jurídicas.

O Presidente da República no uso
atribuição que lhe confere o artigo
55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1." Serão excluídos do lucro
real da. pessoa juridica ou da empresa individual, para os efeitos da
trfbutaçãc pelo imposto de renda, os
resultados decorrentes da alienação
de imóveis que integrem o ativo imobilizado, desde que sejam incorporaaos ao capital, no prazo máximo de
6 (seis) meses, contado da data que
se seguir ao efetivo recebimento do
preço da alienação.
§ J.o Opcionalmente,· os lucros de
que trate Este artigo poderão aplicar-se na amortização de prejuízos
apurados em balanço.
§ 2.° Não se beneficiam do favor
fiscal:
I - as revendas de imóveis que
tenham sido adquiridos ou quitados
menos de 5 (cinco) anos antes da
data da alienação;
II - a alienação que seja pactuada
a prazo superior a 5 (cinco) anos.
§ 3.° Enquanto não forem incorporados ao capital ou utilizados na
amortização de prejuízos, os lucros
decorrentes da alienação de imóveis
deverão permanecer contabilizados a
crédito de conta de reserva especifica.
Art. 2.° No caso de venda de imóveis a prazo, a capitalização dos reeultados deverá fazer-se, compulsoriamente, no prazo
máximo de 6
(seis) meses, contado da data do balanço que se seguir ao efetivo recebimento da última parcela do preço,
facultando-se à empresa o direito de
aproveitar, em qualquer tempo ante-

da

DECRETO-LEI N° 1.259 FEVEREIRO DE ·1973

DE

8
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rtor, para aumento do capital ou pa-

ra amortização de prejuízos apurados, as partes proporcionais do lucro
da operação contidas nas prestações
até então recebidas.
Parágrafo trníoo. O Ministro da
Fazenda baixará
normas sobre as
condíçõr-s de pagamento a serem observadas nas vendas de imóveis a
prazo, para gozo dos benefícios preVIStos neste Decreto-lei.
Art. 3'<' A reserva formada com os
lucros de que tratam os artigos 1."
e 2," não sera considerada para efeito
aa tributação prevista no § 1.0 do
artigo 2.° da Lei n." 1.474, de 26 de
novembro zte 1951, modificado pelo
artigo 6° da Lei n- 4.862, de :2.9 de

novembro de 1965, exceto se houver
infração das disposições deste

De-

creto-lei.
Art. 4° Aos aumentos de capital
previstos neste Decreto-lei aplicamse as normas do artigo 3.° e seus
§§ 1.0, 3.0 e 4.°, do Decreto-lei número 1.109, de 26 de junho de 1970.
Art. 5.° O benefício fiscal disciplinado neste Decreto-lei aplica-se, também, aos casos de imóveis objeto de
desapropriação, observadas as mesmas condições.
Art. 69 A ínfringência de qualquer
das disposições deste Decreto-lei importará na perda da isenção e na
consequente
cobrança do imposto,
calculado como devido no exercício
financeiro a que, corresponder o ano
da alienação. acrescido de correção
monetária 8 encargos legaiS, inclusive
multa de tançamento ex ottícia, na
forma da legislação em vigor.
Art. 7.° Este Decreto-lei entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas ao d lsposlçôes em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República

EMíLIO G.

MÉDICI

Antonio Delfim Netto

LEGISLATIVO

artigo 55, item IH, in tine, da Constituição, decreta:
Art. 1°. E' concedido aos funcionários dos Serviços Auxiliares do Trinunal de Contas do Distrito Federal
aumente de vencimentos em montante Idêntico aos valores absolutos
dos aumentos concedidos aos funcionários civis do Poder Executivo da
União pelo Decreto-lei ns 1.256, de
26 de janeiro de 1973, de acordo com
os critério."> e correspondências estabelecidos nos artigos 1°, 2°. 3° e 5°
da Lei n« 5.688, de 3 de agosto na
~971.

Art. 2°. Aos inativos do QUa<lro
de Pessoal do Tríbunal de Contas do
Distrito Pederal, criado pelo Decretolei n» 378, de 23 de dezembro de
1968, é -oncedído aumento de valor
Idêntico ao do deferido pelos artigos anteriores. aos funcicnártos em
atividade, da mesma denominação e
nível, nos termos da Lei n» 2.622, de
18 de outubro de 1955 independentemente de apostila nos respectivos
títulos,
Art. 3°. Aos servidores aposentados no extinto Quadro Provisória
concedido 'aumento de 15% (quinze
por cento) que independerá de prévia apostila nos títulos dos beneficiários calculado sobre os valores
atribuídos aos respectivos níveis resultantes da aplícaçâc do Decreto-Ieí
n- 1.20g de 28 de fevereiro de 1972.
Art. 4°. N os cálculos decorrentes
da aplicação do presente Decreto-Iel
serão desprezadas as frações de cruzeiro ínclt-slve em relação às gratificações e vantagens calculadas com
case no vencimento assim como DOS
descontos ql1.p' sobre este incidirem.
Art. 5°. O aumente concedido por
este Decreto-lei vigorará a partir de
19 de março de 1973 ~ a despesa decorrente será atendida pelos recursos
orçamentários previstos na Lei número 5.865, de 12 de dezembro -íe
é

1972.

DECRETO-I,RI N° 1.261 FEVEREIRO DE

DE

27

DE

1973

Concede aumento de vencimentos aos
funcionários dos Serviços Auatuarss do Tnbunal de Contas do Distrito Federal e dá outras pronidências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

Art. 6°. Este Decreto-lei entrara.
em vigor na cata de sua publicação,
I evogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO-LEI N° 1.262 FEVEREIRO DE

DE

27

DE

1973

Concede aumento de uencimenios aos
funcionários das Secretarias e dos
Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal, e dá outras -providéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item lII; in fine, da Constituição
decreta:
Art. 1° E' concedido aos funcionários das Secretarias e Serviços AuxIliares dos órgãos do Poder Judiciário
da União e do Distrito Federal, a partir de 1 de março de 1973, aumento de
vencimentos em montante idêntico aos
valores absolutos do concedido aos
funcionários civis do Poder Executivo',
pelo Decreto-lei n" 1.256, de 26 de janeiro de 1973 de acordo com os critérios e correspondências estabelecidos
nos artigos 1°, 2°, 3° e 6° da Lei número 5.685, de 28 de Julho de 1971.
Art.- 2° Aos ocupantes dos cargos do
Quadro da Secretaria do Superior Tribunal Militar _e dos Cartórios das Auditarias Militares, constantes da "Situação Nova" dos Anexos A e B oa LeI
n'' 5.849, de 7 de dezembro de 1972,
aplica-se a majoração de 15%' cqutnze
por cento>, concedida pelo Decreto-Ieí
n" 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Parágrafo único. Os valores das gratificações destinadas a retrfbutr o
exercício em regime de tempo ntegrat
e dedicação exclusiva e o serviço extraordináno a ele vinculado decorrentes da aplicação do artigo 13, li seu parágrafo único, da Lei nv 5.849, de 7 ue
dezembro de 1972, são igualmente majorados em 15% (quinze por cento), a
partir de 1 de março de 1973"
Art. 3° Os valores das runçóea gratificadas '; gratificações de representação de gabinete dos órgãos a que se
refere este Decreto-ler são também
reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1 de março de 1973.
Art. 4° O aumento dos vencimentos
dos cargos das carreiras ou séries de
classes principais, assim consideradas
para efeito de acesso. não poderá ser
inferior à taxa de reajustamento encentrada para os cargos integrantes
das respectivas carreiras ou séries de
classes auxiliares, desde que não seja
ultrapassado o percentual de 15%
(quinze por cento).

Art. 5° O salárío-ramíüa dos runconáríos de que trata este Decreto-lei
será pago na importância de era :30,00
(trinta cruzeiros) mensais, por dependente.
Art. 6° Nos cálculos decorrentes ua
aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas. as frações de cruzeiro, j~1C1U
sive em relação às gratificações e vantagens calculadas com base no vencimento, assim como nos descontos que
sobre este incidirem.
Art. 7° A despesa decorrente da
aplicação deste Decreto-lei será atendida pelos recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no artigo 6"
item I, da Lei n? 5.847, de 6 de deaembro de 1972, que estima a receita € nxa a despesa da União para o exercicio de 1973.
Art. 8° Este Decreto-lei entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em com.rae:c.
Brasilia, 27 de fevereiro de Hl'"i3;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÊDrcI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N9 1.263 MARÇO DE

DE

1 DE

1973

Reaíusta os -oencimentce. proventos e
salários aos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item IH, in fine, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Ficam majorados em 15%
(quinze por cento) os vencimentos e
proventos do pessoal ativo e inativo
de que trata a Lei n'' 5.713, de 11 de
outubro de 1971, decorrentes da aplicação do artigo 2° do Decreto-lei número 1. 212, de 8 de março de 1972.
Parágrafo único. Os valores das
gratificações destinadas a retribuir o
exercicíc em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço
extraordinário a ele vinculado, resultantes da aplicação do parágrafo único do artigo 2° do Decreto-lei n- 1.212,
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de 8 de março de 1972, são igualmente
majorados em 15%
(quinze por
cento) .
Art. 2° 1!: concedido aos demais funcionários' bem como ao pessoal ínatíVO, da Secretaria-Geral do Tribunal

de Contas da União aumento de vencimentos e proventos, em montante
idêntico aos valores absolutos deferidos aos servidores civis do Poder Executivo, pelo Decreto-lei n- 1.256, de 26

de janeiro de 1973. de acordo com os
critérios e correspondências estabelecidos nos artigos 10, 2° e 6° da Lei número 5.687, de 3 de agosto de 1971.

Art. 3° Os cargos em comissão, as
funções gratificadas e as gratificações de representação de gabinete da
Secretaria-Geral do Tribunal de Con-

tos da União têm os respectivos valores, nos termos do disposto no Decreto-lei n- 1.256, de 26 de janeiro de
1973, reajustados em 15% (quinze por
cento) .
Art. 4° O salário-familia será pago
na importância de Cr$ 30,00 (trinta
cruzeiros) mensais, por dependente.
Art. 5" O limite máximo de retribuição mensal será, nos termos do dísposto no artigo 6" do Decreto-lei número 1. 256, de 26 de janeiro de 1973,
de Cr$ 5.992,00 (cinco mil novecentos
e noventa e dois cruzeiros).
Parágrafo único. Ficam excluídas
do limite estabelecido neste artigo as
seguintes vantagens:
a)

salárío-famílla;

gratificação adicional por tempo
de serviço;
c) diárias. ajuda de custo e demais
indenizações previstas em lei.
Art. 6° Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto-lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação às gratificações e
vantagens calculadas com base no
vencimento, assim como nos descontos que sobre este incidirem.
Art. 7° O reajustamento de que trata este Decreto-lei será concedido sem
redução de diferenças de vencimento
e de vantagens legalmente asseguradas e sujeitas a absorção progressiva.
Art. 8° É concedido reajustamento
de salários ao pessoal da SecretariaGeral do Tribunal de Contas da
União regido pela legislação trabalhtsta, de acordo com os critérios estabeb)

lecidos no artigo 2° do Decreto-lei número 1.256, de 26 de janeiro de 1973,
não podendo ultrapassar, em cada caso, o percentual de 15% (quinze por
cento) .
Art. 9° A Secretaria da Presidência
do Tribunal de Contas da União elaborará as tabelas de valores dos níveis, simbolos, vencimentos, gratificações e salários resultantes da aplicação deste Decreto-lei, bem como firmará a orientação normativa necessária à sua execução.
Art. 10. O reajustamento concedido
por este Decreto-lei vigorará a partir
de 19 de março de 1973 e a despesa
decorrente será atendida com recursos
orçamentários, inclusive na forma prevista no item I do artigo 6° da Lei número 5.847, de 6 de dezembro de 1972,
que estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro
de 1973.
Art. 11. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. 'MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N.o 1.264 -

DE 1 DE

MARço DE ~ 973

Modifica, no exel'cício de 1973, a distribuição oa receita proveniente da
arrecarJA,çãu do Imposto Onico sobre Luariticasües e COmbustíveis
Líquidos é Gascsae e sobre Bnergia Elétrica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo
55 item II da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Exclustvamente no exercicio de 1973, a dístríbuíçâo das receitas provenientes da arrecadação
do Imposto único sobre Lubrificantes
Liquidas e Gasosos e do Imposto
Líquidos sobre Energia Elétrica será"
modificada, na. forma estabelecida por
este Decreto-lei:
I - A parcela destinada ao Ministério das Mtnaa e Energia a que se
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refere O i-em VI do art. 1.0 do Decreto-lei n.' 343, de 28 de dezembro
de 1967, acrescentado pelo Decretolei n." 1.091, de 12 de março de
1970, será aumentada em 1 % (hum
por cento).
II - A parcela à ornem do Ministro
das Minas e Energia, a que se refere o
art. 13 § 1Q inciso In do Lei nc 4.676.
de 16 de junho de 1965 será aumentada
em 2% (dois por cento) .
Art. 2,° Para fazer face a estes
aumentos se-âc reduzidas, exclusivamente no exercício de 1973.
I ~ de fi(~ (cinco por cento) para
4% (quatro por cento) a parcela destinada ao aumento do capital da
Petróleo Brasileiro S. A. ~.
PETROBRAS, a que SP refere a alínea
i> do item TI do artigo 1.0 do Decreto-lei n." 343, de 28 de dezembro
de 1967, acrescentada pelo Decretolei n.v 1.221, de 15 de maio de 1972.
II - de :W% (trinta e sete por
cento) pare :"15% (trinta e cinco por
r-ente) a parcela destinada à ordem
da ELETRúBRAS, prevista no inClSQ I do § 1.0 do art. '~3 da Lei
n. ° 4. 676, .íe 16 de junho de 1965,
com a redação dada pelo art. 2.°,
<10 Decreto-rei n.s 644, de 23 de
Junho de 1969.
Art. 3." Fica o Poder Executivo
autorizado >;to tomar as providências
r.. ecessárías 11 que o Ministério das
Minas e Energia utilize os recursos
decorrentes uos aumentos a que se refere os ares. 1.0 e 2.° da seguinte
forma:

na construção de prédios para
,j~ órgãos e instituições do
Ministério em Brasilia;
b) na construção de unidades habitacionais, eUI Brasilia, para transferência de seus servidores;
construção do Museu da
c) na
Terra e da Energia e seus anexos,
em Brasília;
d) com encargos decorrentes
da
reforma administrativa da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
CNEN, de acorde com o Decreto número 70.85'5. ue 21 de julho de 1972,
»em como para constituição do Centro de Desenvolvtmento de 'I'ecnotogta
Nuclear previsto na Lei n," 5.740, de
J." de dezembro de 1971;
e) para aplicação no "Projeto de
Desenvolvimento da Tecnologia de
Combustíveis Nucleares", realizado,
a)

instalação

mediante convênio, com a Companhia
Brasileira de Teono.ogla Nuclear C.B.T.N-,
Parágrafo único. Da parcela de
2% (dois por cento) de que 'trata o
art. 1.', Inctsc li, 1% (um por cento) será destinado à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN,
para aplicação no "Projeto de Desen-

volvímento da I'ecnoiogta de Comí-ustíveis
Nucleares", previsto na
alínea e do art. 3.°,
Art. 4.° a aplicação ou depósito
da parcela de recursos referida na
alínea b do artigo 3,° deste Decretolei. rar-se-ã mediante convênio que
Mrnístér-ío das Minas e
Energia
deverá celebrar com órgãos oficiais
do Slstem., Financeiro da Habitação.
Art , 5.' Este Decreto-lei entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as dtsposíções em contrario.
Brasília, 1 de março de 1973;
152" da
Independência e 85° da
República.
("l

EMILIO G

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias t.esze Júnior
João P,J,U{J) dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N° 1.265 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Autoriza o Tesouro Naciaruü a promover o aumento do capital da Companhia Siderúrgica Nacional e dá outras providências.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, inciso II, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica o Tesouro Nacional autorizado a promover a subscrição, no
aumento de capital da Companhia Siderúrgica Nacional, de até Cr$
.
209.600.000,00 (duzentos e nove milhões e seiscentos mil cruzeiros), a ser
integralmente realizado em 1973.
§ 1? O aumento de que trata este artigo será representado por ações do valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)
cada uma.
.
§. 2Q Aos atuais acíomstas é asse·
gurado o direito de preferência para
a subscrrçâo proporcional de ações.
Art. 29 E' o Ministério da Fazenda
autorizado a subscrever, pelo Tesouro
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Nacional, as ações necessárias à integralização do novo capital.

Art.

3~

Para atender a despesa a que

se refere o artigo primeiro fica aberto
no Ministério da Fazenda um crédito
especial de Cr$ ·209.600.000,00 (duzen-

tos e nove milhões e seiscentos mil
cruzeiros). observada a seguinte classificação:
28.00 -

Encargos Gerais da Untãc

28.01 -

Recursos sob a Supervisão

do Minístério. da Fazenda
18.00 - Dispêndios Gerais
1. 003 - Participação Financeira da
União no aumento de capital da Companhia Siderúrgica Nacional
4.0.0.0 - Despesas de capital
4.2.0.0 - Inversões Financeiras
4.2.2.0 - Participação em Consti-

tuição. ou aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
Art. 4° Na integralização do aumento de capital a que estiver obrigado o
'I'eeouro Nacional, nos termos deste
Decreto-lei, serão utilizados primeiramente, os recursos previstos na Lei
nv 5.114, de 23 de setembro de 1966.
Art. 59 Para efeito do disposto no
presente Decreto-lei, fica o Ministério da Fazenda autorizado a emtttr e
colocar Obrigações Reajustáveis ao
Tesouro Nacional, até o valor de .

crs

209.600.000,00.

Art. 6 9 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 85!? <la
República,
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Marcus Vimcius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N° 1.266

~

DE 26 DF.

:MARço DE 1973

Dispõe sobre o Fundo Especial de Bxnortação. criada pela Lei nO 4.870.
de 1 de dezembro de 1965.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere ') arti2:0 55. item lI, da Constituição. decreta:
Art. 1° O Fundo Especial de Exportacão, orlado pele artigo 28, da Le' ..
n.c 4,870, de 1 de dezembro de 1965,
será gerido pelo Instituto do Açúcar

I

e do Alcool, por intermédio de agente financeiro oficial, e usado tu-íontariamente para garantir ao produtor
o preço Oficial do açúcar de exportação e para as despesas operacionais
e administrativas da exportação.
Parágrafo único. O Ministro da In.
dústria e do Comércio determinará a
alocação dos recursos necessários. na
medida das disponibilidades tio 'sundo.
Art. 2° O saldo disponível do Fundo Especial de Exportação será apllcado:
1 - em financiamentos destinados
a fusões, incorporações e relocalízacoes de unidades industriais açucareiras e incorporações fie cotas de
fornecimento de canas. nos termos ClQ
Decreto-lei n'' 1.186,_ de 27 de agosto
de 1971;
.
n - na equalização dos preços da
cana e do açúcar do Pais;
III - na racionalização do parque
industrial açucareiro;
IV - na .redução dos custos Iínancetros do capital de giro utilizado oe'·
lo setor;
v - em financiamentos para aquisição de máquinas agrícolas, veículos
e outros bens, pelas cooperativas de
produção de fornecedores e pelas empresas constituidas com capitais de
fornecedores;
VI - em financíamentos para reforço do capital de giro das cooperativas de produtores de açúcar-;
VII - em financiamentos para reforço do capital de giro das cooperativas de fornecedores de cana:'
VIII - no rerorco da ínfra-estrututa do sistema de exportação de acncar ;
IX ~ na promoção da melhoria <ta
qualidade de cana-de-açúcar e da racionalizaçâo de sua exploração.
Art. 3" O Ministro da Indústria p
do' comércio, ouvido o Conselho Monetário Nacional sobre os assuntos de
sua competência, fixará as normas
para a realização dos objetivos previstos no artigo 2°.
A.rt. 4° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Bras11ia, 26 de março de 1973;
152" da
Independência e 85° ua
República.
EMíLIO G. MtnICI
José Fldvio Pécora
Marcus Vinicius pratini de Moraes

III LEI Ng 5.869 -

LEIS

DE 11 DE JANEIRO DE 1973

I nstitui o Código de Processo Civil
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Livro I

DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
Título I

DA JURISDiÇÃO E DA AÇÃO
CAPÍTULO I

DA JURISDIÇÃO
Art. 1Q A jurisdição civil, contenciosa e voluntária. é exercida pelos juízes, em todo o território nacional, conforme as dis.. .
posições que este Código estabelece.
Art. 2 Q Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão
quando a parte ou O interessado a requerer, nos casos e forma
legais.
CAPÍTULO 11

DA AÇÃO
Art. 3 Q Para propor ou contestar ação é necessário ter inte...
resse e legitimidade.
Art. 4 9
1
11 -

O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

da existência ou da inexistência de relação jurídica;
da autenticidade ou falsidade de documento.
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Parágrafo único. É admissível a ação declaratória. ainda
que tenha ocorrido a violação do direito.
Art. 50 Se, no curso do processo, tornar.. . se litigiosa relação
jurídica de cuja existência ou inexistência depender a decisão
da lide. qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare
por sentença.

Art. 6 9 Ninguém poderá pleitear. em nome próprio, direito
allicío, salvo quando autorizado por lei

Título 11

DAS PARTES E DOS PROCURADORES
CAPITULO I

DA CAPACIDADE PROCESSUAL
.~ Art. 7 9 Toda pessoa que se acha no exercício dos seus di ...
reitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 8 9 Os incapazes serão representados ou assistidos por
seus pais. tutores ou curadores, na forma da lei civil.
Art. 9. O juiz dará curador especial:
I - ao incapaz. se não tiver representante legal. ou se os
interesses deste colidirem com os daquele:
II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou
com hora certa.
Parágrafo único. Nas comarcas onde houver representante
judicial de incapazes ou de ausentes, a este competirá a função de
curador especial.
Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento
do outro para propor ações que versem sobre bens imóveis ou
direitos reais sobre imóveis alheios.
Parágrafo único. Ambos os cônjuges serão necessariamente
citados para as ações:
1 -

fundadas em direito real sobre imóveis;

11 - resultantes de Iates que digam respeito a ambos os côn..
juges ou de atos praticados por eles;
Il! - fundadas em dividas contraídas pejo marído a bem da
família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do tra..
balho da mulher ou os seus bens reservados;
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IV - que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os
cônjuges.
Art. 11. A autorização do marido e a outorga da mulher
podem suprir-se judicialmente, quando um cônjuge a recuse ao
outro sem justo motivo, ou lhe seja impossível dá-la.
Parágrafo único. A falta. não suprida pelo juiz, da autorização ou da outorqa. quando necessária. invalida o processo.
Art. l z .
mente:
I
II

UI
1\!
V
VI

Serão representados em

juizo, ativa e passiva-

a União, os Estados. o Distrito Federal e os Territórios,
por seus procuradores;
o Município, por seu Prefeito ou procurador;
a massa falida, pelo síndico:
a herança jacente ou vacante, por seu curador;
o espólio, pelo inventariante;
as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos.
designarem, ou, não os designando, por seus diretores;

VII

as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa
a quem couber a administração dos seus bens;

VIII

a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante
ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta
ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo úníco);

JX

o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.

~ 1'i
Quando o inventariante for dativo, todos Os herdeiros e
sucessores do talecido serão autores ou réus nas ações em que o
e-vpólio for .iarte ,
2' As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua constituição.
3' O gerente da filial ou agência presume-se autorizado,
pela pessoa jurídica estrangeira, a receber citação inicial par-a o
processo de conhecimento, de execução, cautelar e especial.

*
*

Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irreqularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a ~rovi ..
dêncía couber:
I
ao autor, o JUIZ decretará a nulidade do processo;
II
ao réu, reputar..se... á revel;
lU
ao terceiro, será excluído do processo.
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CAPÍTULO II

DOS DEVERES DAS PARTES E DOS SEUS
PROCURADORES
Secção 1 Art. 14.
I
II

Dos deveres

Compete às partes e aos seus procuradores:

expor os fatos em juízo conforme a verdade;
proceder com lealdade e boa-fé;

Ill

não formular pretensões, nem alegar defesa. cientes de
que são destituídas de fundamento;

IV

não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou des-necessários à declaração ou defesa do direito.

Art. 15. É defeso às partes e seus advogados empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz. de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar
riscá-las.
Parágrafo UnICO. Quando as expressões injuriosas forem
proferidas em defesa oral, o juiz advertirá o advogado que não as
use, sob pena de lhe ser cassada a palavra.

Secção lJ -

Da responsabilidade das partes
por dano processual

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear
de má-Fé como autor. réu ou interveniente.
Art. 17.
I
11
IH
IV
V
VI
VII

Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

deduzir pretensão ou defesa, cuja falta 'de fundamento
não possa razoavelmente desconhecer;
alterar intencionalmente a verdade dos fatos;
omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento

da causa;
usar do processo com o intuito de conseguir objetivo
ilegal;
opuser resistência injustificada ao andamento do pro...
cesso;
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
provocar incidentes manifestamente infundados.
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Art. 18. O litigante de má-fé indenizará á parte contrária
os prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e
todas as despesas que efetuou.

§ I' Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé. o
juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse
na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar
a parte contrária.

§ 2' Não tendo elementos para declarar, desde lago, o valor
da indenização, o juiz mandará liquidá.. .la por arbitramento na
execução.
Secção III

Das despesas e das maltas

Art. 19. Salvo as disposições concernentes á justiça jratuíta, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou
requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início
até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfa.. .
ção do direito declarado pela sentença.

§ I Q O pagamento de que trata este artlgo será feito por
ocasião de cada ato processual.
§ 2'" Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos,
cuja realização o juiz determinar de ottcío ou a requ . . -t-nento do
Ministério Público.
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que :'"'f1redpou e Os honorários advccatrcros .

§ I' O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
§ 2' As despesas abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária de teste..
munhae remuneração do assistente técnico.
§ 3'-' Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (200/0) sobre o valor
da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional:
b) o lugar de prestação do. serviço;
c) a natureza .e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4 Q Nas "''''ões de valor inestimável ou pequeno, bem como
naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários
serão Hxndos consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das letras a a c do parágrafo anterior.
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Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,

serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados
entre eles os honorários e as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima
do pedido. o outro responderá. por inteiro, pelas despesas e hono...
rários ,

Art. 22.

O réu que, por não argüir na sua resposta fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. dilatar
o julgamento da lide, será condenado nas custas a partir do des...
pacho saneador e perderá. ainda que vencedor na causa, o direito
a haver do vencido honorários advocatícios ~
Art. 23. Concorrendo diversos autores- ou diversos réus, os
vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção.

Art. 24.

Nos procedimentos de jurisdição voluntária, às des-

pesas serão adiantadas pelo requerente. mas rateadas entre os
interessados.

Art. 25. Nos juizos divisórios, não havendo litígio, os
interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus
quinhões.
Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhe...
'cimento do pedido. as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu ou reconheceu.

§ 19 Sendo parcial a desistência ou o' reconhecimento. a
responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à
parte de que se desistiu ou que se reconheceu.

§ 2'

Havendo transação e nada tendo as partes disposto

quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Art. 27. As despesas dos atos processuais, efetuados a
requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão
pagas a final pelo vencido.
.
Ar!. ·28. Quando, a requerimento do réu, o juiz declarar
extinto o processo Sem julgar o mérito (art. 267, § 2'), o autor
não poderá intentar de novo a ação. sem pagar ou depositar em
cartório as despesas e os honorários, em que foi condenado'.

Art. 29.

As despesas dos atos, que forem adiados ou tive.

rem de 'repetir...se. ficarão a cargo da parte. do serventuário. do

órgão do Ministério Público ou do juiz que, sem justo motivo,
houver d.ado causa.,ao .adiamento ou, à ,repetiçâp,.
Art. '30;' .Quem receber- custas índevídas ou excessivas- 'é
ohriqadora restitui-Ias, incorrendo em multa equivalente ao dobro
de seu valor.
i
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Art. 31. As despesas dos atos manifestamente protelatórios,
impertinentes ou supérfluos serão pagas pela parte que os tiver
promovido ou praticado, quando impugnados pela outra.
Art. 32. Se o assistido ficar vencido, o assistente será condenado nas custas em proporção à atividade que houver exercido
no processo.

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado: a do perito será paga pela parte que
houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por
ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.
Art. 34. Aplicam-se à reconvenção, "à 'oposição e aos precedimentos de jurisdição voluntária, no. que couber, as disposições
constantes desta secção.
Art. 35. As sanções impostas às partes em conseqüência de
má-fé serão contadas como custas e reverterão em benefício, da
parte contrária: as impostas aos serventuários pertencerão ào Estado.
CAPÍTULO III

DOS PROCURADORES
Art. 36, A parte será representada em juizo. por advogado
legalmente habilitado. Ser-lhe-á lícito, .no . entanto, postular em
causa própria, quando tiver habilitação legal ou, não. a tendo, no
casa de falta de advogado no lugar ou 'recusa ou impedimento dos
que houver.
Art , 37, oem instrumento de mandato, o advogado não
será admitido a' procurar em juízo. Poderá, todavia, em 'nome da
parte intentar ação, a fim de evitar 'decadência ou prescrição. bem
como intervir, no processo, para praticar atos reputados urgentes.
Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o Instrumento de mandato no: prato de ' quinze (15)
dias, prorroqàveluté outros quinze .(15).. por despacho do juiz.
Parágrafo único. Os. atos, .não ratifica;dos, no : pra~o,.. serão
·:havidos ,por inexistentes; respondendo o àdvocado Dor desnesas P.
perdas e danos.

Art.· 38 .... A procuração geral parao foro, conferida por. in~
trumenta -púhlíco; ou- particular assinado pela parte, 'estando ·tOm
a firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos "Os 'atos
JIQ;pr:o.c,es~Q, i.s.alvo.·,pa-ta receheria-cítação .ínícíal, :.coiifessár/: reco.nhecer..ij,-p!'O.çe~êl1(iia .do.pedíde.i.transígír, .receber, .dar-quttação e
firmar compromisso.
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Parágrafo único. Este Código indica os processos em que a
procuração deve conter poderes para os atos. que 08 exijam espe...
cíais ,

Art. 39.

Compete ao advogado. ou à parte quando postular

em causa própria:
I
II

declarar. na petição inicial ou na contestação, o endereço
em que receberá intimação;
comunicar ao escrivão do processo qualquer mudança de
endereço.

Parágrafo único. Se o advogado não cumprir o disposto no
nv I deste artigo. o juiz. antes de determinar a citação do réu, man...
dará que se: supra a omissão no prazo de quarenta e oito (48)
horas, sob pena de indeferimento da petição; se infringir o previsto
no n? Il. reputar-se-ão válidas as intimações enviadas, em carta
registrada, para o endereço constante dos autos.

Art. 40.
I -

O advogado tem direito de:

II

examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal,
autos de qualquer processo, salvo o disposto no art. 155;
requerer. como procurador. vista dos autos de qualquer

III

retirar os autos do cartório ou secretaria. pelo prazo le..

processo pelo prazo de cinco (5) dias;
galo sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz. nos casos previstos em lei.

§ l- Ao receber os autos, o advogado assinará carga no livro
competente.
§ 2<;, Sendo comum às partes o prazo. só em conjunto ou
mediante: prévio ajuste por petição nos autos poderão os seus
procuradores retirar os autos.
CAPÍTULO IV

DA SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES E DOS
PROCURADORES
Art. 41. Só é permitida, no curso do processo, a substituição
voluntária das partes nos casos expressos em lei.
Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso. a
título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das
partes.
§ l- O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em
juizo. substituindo o alienante, ou o cedente. sem que o consinta a
parte contrária.
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§ 2' O adquirente ou o cessíonârío poderá, no entanto, In.
tervír no processo, assistindo o alienante ou o cedente.
§ 3~ A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á
a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. observado o
disposto no artigo 265.
Art. 44. A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu
advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio
da causa.
Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar
ao mandato, notificando o mandante, a fim de que lhe nomeie
sucessor. Durante os dez (la) dias seguintes à notificação, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário
para lhe evitar prejuízo.
CAPÍTULO V

DO LITISCONSóRCIO E DA ASSISTl':.NCIA
Secção 1 -

Do litisconsórcio

Art. 46. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I
entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações
relativamente à lide;
II
os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo Iundamento de fato ou de direito;
III
entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela
causa de pedir;
IV
ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de
fato ou de direito.
Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição
de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a
lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia
da sentença dependerá da citação de todos os litIsconsortes no processo.
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a
citação de tudos os litisconsortes necessários. dentro do prazo que
assinar, sob pena de declarar extinto o processo.
Art. 48. Salvo disposição em contrário, os litisconsortes se",
rão considerados, em suas relações com a parte adversa, como
-Iítíqantes . distintos;os atos e as omissões de um não prejudicarão
nem beneficiarão os _outros.
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Art , 49. -Cada litisconsorte-tem 0- direito depromover o an.. .
damento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos
atos.

Secção Il -

Da essistêncie

Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas,
o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti..ta.
Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos
tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição: mas o
assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
.
Art. 51. Não havendo impugnação dentro de cinco (5)
dias, o pedido do assistente será deferido. Se qualquer das partes
alegar. no entanto, que falece ao assistente interesse jurídico para
intervir a bem do assistido. o [uíz ;
I -

11 lI! -

determinará, sem suspensão do processo, o desentra.. .
nhamento da petição' e da' 'impugnação, a fim de serem
autuadas em apenso;
autorizará a -produção de provas;
decidirá, dentro de cinco (5) dias, o incidente.

Art. 52. O assistente atuará como auxiliar da parte principal.
exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.
Parágrafo único. Sendo revel o assistido, o assistente será
considerado seu gestor de negócios.
- Art. 53. A assistência não obsta a que a parte principal re.. .
conheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre
drrettos controvertidos; casos em' que, terminando o processo, cessa
a intervenção do assistente.
Art. 54. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica
entre ele e o adversário do assistido.
Parágrafo único. Aplica-se ao assistente litisconsorcial.
quanto ao pedido de intervenção, sua impugnação e julgamento do
incidente, o disposto no artigo 51.
Art. 55. Transitada em julgado a sentença, na causa em que
Interveio o assistente. este não poderá, em processo posterior, dis ..
cutír-ajustíça da decisão, salvo se- alegare provar que:
I - pelo 'estado em que recebera o processo, ou pelas decla.. .
rações e atos do assistido, fora impedido de produzir
provas suscetíveis de influir na sentença;
II - desconhecia a existência de alegações ou de provas, de
que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu,
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CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
Secção I -

Da oposição

Art. 56. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou
o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.
Art. 57. O opoente deduzirá o seu pedido, observando os
requisitos exigidos para a propositura da ação (arts. 282 e 283) .
Distribuída a oposição por dependência. serão os opostos citados.
na pessoa dos seus respectivos advogados. para contestar o pedido
no prazo comum de quinze (15) dias.

Parágrafo único. Se o processo principal correr à revelia do
réu, este será citado na forma estabelecida no Título V, Capitulo
IV, Secção terceira, deste Livro .
. Art. 58. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente.
Art. 59. A oposição, oferecida antes da audiência, será
apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a
ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Art. 60. Oferecida depois de iniciada a audiência, seguirá a
oposição o procedimento ordinário, sendo julgada sem prejuízo da
causa principal. Poderá o juiz, todavia, sobreestar no andamento
do processo, por prazo nunca superior a noventa (90) dias, a fim
de julqá-la conjuntamente com a oposição.
Art. 61.

Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação

e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.
Secção Il -

Da nomeação à autoria

Art. 62. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendolhe demandada em nome próprio, deverá nomear à autoria o proprietário ou o possuidor.
Art. 63. Aplica-se tambêmo disposto no artigo antecedente à
ação de indenização, intentada pelo proprietário ou pelo titular de
um direito sobre a coisa, toda vez que o responsável pelos 'prejuízos
alcqar que praticou o ato por ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiro.

Art. 64.' Em ambos os casos, o réu requererá a nomeação no
prazo para à defesa: o.juíz. ao deferir o pedido, suspenderá '.0' processo e mandará ouvir o autor no prazo de cinco (5) dias.
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Art. 65. Aceitando o nomeado, ao autor incumbirá preme....
ver...lhe a citação; recusando-o, ficará sem efeito a nomeação.

Art. 66. Se o nomeado reconhecer a qualidade Que lhe é
atribuída, contra ele correrá o processo; se a negar, o processo continuará contra o nomeante.
Art. 67. Quando o autor recusar o nomeado, ou quando
este negar a qualidade que lhe é atribuída, assinar ...se..á ao nomean ...
te novo prazo para contestar.
Art. 68.

Presume...se aceita a nomeação se:

I -

o autor nada requereu, no prazo em que, a seu respeito,
lhe competia manifestar..se;

II -

o nomeado não comparecer, ou, comparecendo, nada
alegar.

Art. 69. Responderá por perdas e danos aquele a quem
incumbia a nomeação:
deixando de nomear à autoria, quando lhe competir:
nomeando pessoa diversa daquela em cujo nome detém
a coisa demandada.

I

II -

Secção lI! Art. 70.

Da denunciação da lide

A denunciação da lide é obrigatória:

I -

ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa.
cujo domínio foi transferido à, parte, a fim de que esta
possa exercer o direito que da evicção lhe resulta;

II -

ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por
força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, cítado em nome próprio, exerça a posse direta da coíse
demandada;

IH -

àquele que estiver obrigado. pela lei ou pelo contrato,
a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder
a demanda.

Art. 71. A citação do denunciado será requerida. juntamente com a do réu, se o denunciante for o autor; e, no prazo para
contestar, se o denunciante for o réu.
Art , 72.

Ordenada a citação, ficará suspenso o processo.

§
A citação do alienante, do proprietário, do possuidor
indireto ou do responsável nela ,indenização far..se ..á:
a} quando residir na mesma comarca, dentro de dez (10),
dias:
19
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b) quando residir em outra comarca, ou em
dentro de trinta (30) dias.

lugar incerto,

§ 2' Não se procedendo à citação no prazo marcado, a ação
prosseguirá unicamente em relação ao denunciante.
Art. 73. Para os fins do disposto no artigo 70, o denunciado. por sua vez. intimará do litígio o alienante. o proprietário,
o possuidor indireto ou o responsável pela indenização e. assim,
sucessivamente, observando-se, quanto aos prazos, o disposto no
artigo antecedente.
Art. 74. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado,
comparecendo, assumirá a posição de litisconsorte do denunciante
e poderá aditar a petição inicial. procedendo-se em seguida à
citação do réu.
Art. 75.

Feita a denunciação pelo réu:

I -

se o denunciado a aceitar e contestar o pedido, o pro",
cesso prosseguirá entre o autor, de um lado. e de outro,
como litisconsortes, o denunciante e o denunciado;

II -

se o denunciado for revel. ou comparecer apenas para
negar a qualidade que lhe foi atribuída. cumprirá ao denunciante prosseguir na defesa até final;

1I1 -

se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor,
poderá o denunciante prosseguir na defesa.

Art. 76. A sentença, que julgar procedente a ação, declarará, conforme o caso, o direito do evicto. ou a responsabilidade
por perdas e danos, valendo como título executivo.

Secção IV Art. 77.
I
li
III

Do chamamento ao processo

E' admissivel o chamamento ao processo:

do devedor, na ação em que o fiador for réu;
dos outros fiadores, quando da ação for citado apenas
um deles;
de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a
dívida comum.

Art. 78. Para que o juiz declare, na mesma sentença, as
responsahilidades dos ohrigados, a que se refere o artigo antecedente, o réu requererá" no prazo para contestar. a citação do

chamado,
Art. 79. O juiz suspenderá o processo, mandando ,observar.
quanto-à citação e aos prazos. o disposto nos arts. 72. e 74.
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Art. 80. A sentença, que julgar procedente a ação, condenando os devedores, valerá como título executivo, em favor dó
que satisfizer a dívida, para exíqí-la, por inteiro. do devedor principal. ou de cada um dos co..devedores a sua quota, na proporção
que lhes tocar.

Título 111
DO MINISTÉRIO PúBLICO
Art. 81. O Ministério Público exercerá o direito de ação nos
casos previstos em lei, cabendo..lhe. no processo, os mesmos poderes e ônus que às partes.
Art. 82.
I II

Compete ao Ministério Público intervir:

nas causas em que há interesses de incapazes;

nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio
poder. tutela, curatela, interdição, casamento, declaração
de ausência e disposições de última vontade;

IH -

em todas as demais causas em que há interesse público,

evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.
Art. 83.

Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:

I

terá vista dos autos depois das partes. sendo intimado
de todos os atos do processo;

II

poderá juntar documentos e certídôes, produzir prova
em audiência e requerer medidas- ou diligências necessá...
rias ao descobrimento da verdade.

Art. 84. Quando a lei considerar obrigatória a intervenção
do Ministério Público, a parte promover...lhe... a intimação sob
pena de nulidade do processo.
á

Art. 85. O órgão do Ministério Público será civilmente
responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com
dolo ou fraude.

Título IV
DOS õRGAOS JUDICIÁRIOS E DOS AUXILIARES DA JUSTiÇA
CAPÍT.ULO I

DA COMPETBNCIA
Art. 86. As causas cíveis serão processadas e decídídas, ou
simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais. nos limites de
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sua competência, ressalvada às
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partes a -faculdade de instituírem

juízo arbitral.
Art. 87. Determina-se a competência no momento em que
a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente. salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da
matéria ou da hierarquia.
CAPÍTULO 11

DA

COMPET~NCIA INTERNACIONAL

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira
quando:
I
o réu. qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver
domiciliado no Brasil;
II
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação:
III
a ação se originar de fato ocorrido ou de ato .pratícado
no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no nO I, reputa-se
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver
agência, filial ou sucursal.

Art. 89.

Compete à autoridade judiciária brasileira, com

exclusão de qualquer outra:
I

II -

conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
proceder a inventário e partilha de bens, situados no
Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e
tenha residido fora do território nacional.

Art. 90.

A ação intentada perante tribunal estrangeiro não

induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasi...
leira conheça da mesma causa. e das que lhe são conexas.
CAPÍTULO III

DA
Secção 1 -

COMPET~NCIA INTERNA

Da competência em rezêo do 'valor
e da matéria

Art. 91.

Regem a competência em razão do valor e da ma-

téria as normas de organização judiciária, ressalvados os casos

expressos neste Código.
Art. 92. Compete, porém, exclusivamente ao juiz de díreite
processar e julgar:

I - o processo de insolvência;
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as ações concernentes ao estado e à capacidade da
pessoa.

Secção II -

Da competência funcional

Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da
Constituição da República e de organização judiciária. A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste
Código.

Secção III -

Da competência territorial

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra,
no foro do domicílio do réu.

§ 1Q Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no
foro de qualquer deles.
§ 2'. Sendo incerto ou desconhecido o domicilio do réu. ele
será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do
autor.
§ 3'" Quando o réu não tiver domicílio nem residência no
Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se
este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
§ 4 9 Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios,
serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis
é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entre . .
tanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o
litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse,
divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.
Art. 96. O foro do domicílio do autor da herança, no
Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação,
o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações
em que o espólio for réu, ainda que o óbito· tenha ocorrido no
estrangeiro.
Parágrafo único. É, porém, competente o foro:
I
11

da situação dos bens, se o autor da herança não possuia
domicílio certo;
do lugar em que ocorreu o óbito, se o autor da herança
não tinha domicílio certo e possuía bens em lugares di.. .
ferentes

Art. 97. As ações em que o ausente for réu correm no foro
de seu último domicílio, que é também o competente para a arreca . .
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dação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições
testamentárias.
Art. 98. A ação em que o incapaz for réu se processará no
foro do domicílio de seu representante.

Art. 99.

O foro da Capital do Estado ou do Território é

competente:
I - para as causas em que a União for autora, ré ou inter ...
veniente:
II - para as causas em que o Território for autor, réu ou
interveniente.
Parágrafo único.

Correndo o processo perante outro juiz,

serão os autos remetidos ao juiz competente da Capital do Estado
ou Território, tanto que neles intervenha uma das entidades mencionadas neste artigo
Excetuam-se:

I - o processo de insolvência;
II - os casos previstos em lei.
Art. 100 . É competente o foro:
I

da residência da mulher, para a ação de desquite e de
anulação de casamento;

II

do domicilio ou da residência do alimentando, para a
ação em que se pedem alimentos;

III

do domicilio do devedor, para a .ação de anulação de

IV -

do lugar:

títulos extraviados ou destruídos;
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa
jurídica;

b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal,-para a ação
em que for ré a sociedade, que carece de persona...
lidade jurídica:
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em
que se lhe exigir o cumprimento;
V
do lugar do ato ou fato;
a) para a ação de reparação do dano;
b) para a ação em que for réu o administrador ou gestor
de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido
em razão de delito ou acidente de veículos, será competeIlteo foro
do domicílio do autor ou do local do fato.
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Art. 101. Ê competente para a homologação do laudo arbítraI, em primeiro grau de jurisdição. o juiz a que originariamente
tocar o conhecimento da causa; em segundo grau, o tribunal que
houver de iulgar o recurso.

Secção lV -

Das modificações da competência

Art. 102. A competência em razão do valor e do território,
poderá modificar.. . se pela conexão ou continência, observado o dis...
posto nos artigos seguintes.
Art. 103. Reputam.. . se conexas duas ou mais açoes, quando
lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.
Art. 10-4, Dá.. . se a continência entre duas ou mais ações
sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir. mas
o objeto de uma, por ser mais amplo. abrange o das outras.
Art. lOS. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião
de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas
simultaneamente.

Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante
juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.
Art. 107. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado ou comarca, determinar-se-á o foro pela prevenção. estendendo-se .a competêncía sobre a totalidade do imóvel.
Art. 108. A ação acessória será proposta perante o juiz
competente para a ação principal.

Art. 109. O juiz da causa principal é também competente
para a reconvenção. a ação declaratória incidente, as ações de garantia e outras que respeitam ao terceiro interveniente.
Art. 110. Se o conhecimento da lide depender necessarlamente da verífícação da existência de fato delituoso: pode o juiz
mandar. sobrestar I1Ó andamento' do processo até que se pronuncie
a Justiça criminal.
Parágrafo único.
Se a ação penal não for exercida dentro
de trinta (30) dias, contados da intimação do despacho de sobrestamento, cessará o efeito deste; decidindo .o juiz cível a questão
prejudicial.
Art. 111. A competência em razão da matéria e da híerarquia é inderrogável por convenção: das partesrmas estas podem
modificar acompetência ~m razão do vaiar e ,do. territôrío, eleqendo
foro .onde serão propostas .. as .'ações :()riunç1as de' direitos' P: ·obri,...
gações.
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§ I Q O acordo. porém. só produz efeito, quando constar de
contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio
jurídico.
§ 2°

O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das

partes.

Secção V Art. 112.
relativa.

Da declaração de incompetência

Arqúí-se, por meio de exceção, a incompetência

Art. 113. A incompetência absoluta deve ser declarada de
ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
independentemente de exceção.

§ I Q Não sendo, porém. deduzida no prazo da contestação.
ou na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos,
a parte responderá integralmente pelas custas.
§ 29 Declarada a incompetência absoluta, somente os atos
decisórios serão nulos, remetendo.. . se os autos ao juiz competente.
Art. 114. Prorroga.. . se a competência, se o réu não opuser
exceção declinatória do foro e de. juízo, no caso e prazo legais.

Art. 115.
I

Há conflito de competência:

quando dois ou mais juízes se declaram competentes;

II

quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;

IH

quando .entre doís ou mais juízes surge controvérsia
acerca da reunião ou separação de processos.

Art. 116. O conflito pode ser suscitado por qualquer das
partes. pelo Ministério Público. ou .pelo juiz.
Parágrato único. O Ministério Público será ouvido em todos
os conflitos de competência; mas terá qualidade de parte naqueles
que _suscitar.

Art. 117. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo. ofereceu exceção de incompetência.
Parágrafo umco , O conflito· de competência não obstá
porém. a que a parte, que o não suscitou. ofereça exceção declina..
tória do foro.
Art. 118... O conllito será suscitado ao presidente do tribunal:

I

pelo juiz, por ofício:

n~Pela parte-e pelo: Ministê,riQPúblicQ;.po~ petição.
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Parágrafo único.

O ofício e a petição serão instruídos com

os documentos necessários à prova do conflito.
Art. 119. Após a distribuição. o relator mandará ouvir os
JUizes em conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for susci...

tante: dentro do prazo assinado pelo relator, caberá ao -juiz ou
juizes prestar as informações.

Art. 120.

Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de

qualquer das partes. determinar. quando o conflito for positivo,
seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem como no de C011,.flito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes.
Art. 121. Decorrido o prazo, com informações ou sem elas,
será ouvido, em cinco (5) dias, o Ministério Público; em seguida
o relator apresentará o conflito em sessão de julgamento.

Art, 122.

Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual

o juiz competente, pronunciando...se também sobre a validade dos
atos do juiz incompetente.
Parágrafo único. Os autos do processo, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz declarado competente.
ArL 123. No conflito entre turmas, secções, câmaras, Conselho Superior da Magistratura, juízes de segundo, grau e desembargadores, observar..se ..á o que dispuser a respeito o regimento

interno do tribunal.
Art , 124, Os regimentos internos dos tribunais regularão
o processo e julgamento do conflito de atribuições entre autoridade
judiciária e autoridade administrativa.
CAPiTULO IV

DO JUIZ

Secção I -

Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz

Art. 125.

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições

deste Código, competindo-lhe:
I
11
111

assegurar ás partes igualdade de tratamento;
velar pela rápida solução do litígio;
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignídade
da Justiça.

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar
alegandó lacuna ou obscuridade' da lei. No julgamento da lide
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caber-lhe-á aplicar as normas legais ou costumeiras; nos casos
omissos recorrerá à analogia, e aos princípios gerais de direito.
Art. 127. O juiz só decidirá por eqüidade nos casos previatos em lei.
Art. 128. O JUlZ decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 129. Convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de
que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado
ou conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste
aos objetivos das partes.
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
tatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes; mas deverá indicar, na decisão, os motivos que lhe
formaram o convencimento.
Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audíên...
da, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido,
promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu
sucessor. Ao recebê-los, o sucessor prossequtrá na audiência, mandando repetir, se entender necessário, as provas já produzidas.
Art. 133.
I

n

Responderá por perdas e danos o juiz. quando:

no exercício de suas .funções, proceder com dolo ou
fraude;
recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, provídência que deva ordenar de oficio. ou a requerimento da
parte.

Parágrafo único. Reputar-se-âo verificadas as hipóteses previstas no número 11 só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe
atender o pedido dentro de dez (lO) dias.

Secção II -

Dos impedimentos e da suspeição

Art. 134, É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:
I
de que for parte;
Il - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como
perito. funcionou Como órgão do Ministério Público, ou
prestou depoimento como testemunha:
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que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe
proferido sentença ou decisão;

IV -

quando nele estiver postulando, como advogado da parte,
o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consangüíneo
ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o se...
gundo grau;

V -

quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;

VI -

quando lor órg ão de direção ou de administração de
pessoa jurídica, parte na causa.

Parágrafo único. No caso do número IV, o impedimento só
se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da
causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim
de criar o impedimento do juiz.
Art. 135.
juiz, quando:

Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do

I

amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;

11 -

alguma das partes lor credora ou devedora do juiz, de
seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou
na colateral até o terceiro grau;

III

herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma
das partes;

IV

receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo:
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa,
ou subministrar meios para atender às despesas do li...·
tígio;

V -

interessado no julgamento da causa em favor de uma
das partes.

Parágrafo único.
por motivo íntimo.

Poderá ainda o juiz declarar..se suspeito

Art. 136. Quando dois ou mais juízes forem parentes, con..·
sangüíneos ou afins, em linha reta e no sequndo grau na linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que O'
outro partícipe do julgamento; caso em que o segundo se escusará,
remetendo o processo ao seu substituto legal.
Art. 137. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição.
aos juízes de todos os tribunais. O juiz que violar o dever de abs...
tenção. ou não se declarar suspeito, poderá ser recusado por qualquer
das partes (art. 304).
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Art. 138. Aplícam-se também os motivos de impedimento
e de suspeição:
1 -

ao órgão do Ministério Público, quando não for parte,
e, sendo parte. nos casos previstos nos números 1 a IV
do art. 135;

II

ao serventuário de justiça;

IH

ao perito e assistentes técnicos;

IV

ao intérprete.

§ 1q. A parte interessada deverá arquir o impedimento ou
a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na
primeira oportunidade em que lhe couber talar nos autos; o juiz
mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da
causa, ouvindo o argüido no prazo de cinco (5) dias, facultando
a prova quando necessária e julgando ° pedido.
~ 2?
incidente.

Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o

CAPÍTULO V

DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA
Art. 139. São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, o'
escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador.
e ° intérprete.

Secção I -

Do serventuário e do oficial de justiça

Art. 140. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de' [ustíça, cujas atribuições são determinadas pelas normas de orqanízação judiciária.
Art. 141.

Incumbe ao escrivão:

1

redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas pre...
catórias e mais atos que pertencem ao seu ofício;

11

executar as ordens judiciais, promovendo citações eintimações, bem como praticando todos os demais atos,
que lhe forem atribuídos pelas normas de organização'
judiciária;

III -

comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo,
designar para substituí-lo escrevente juramentado; de
preferência datilógraIo ou taquígraIo:
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IV . .,. . .- ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não
permitindo que saiam de cartório, exceto:
a) quando tenham de subir à conclusão do iuiz;
b) com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à

Fazenda Pública:
c) quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor:
d) quando, modificando-se a competência, terem transferidos
a outro juizo;

V -

dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo, observado o disposto no
art. 155.

Art. 142. No impedimento do escrivão, o juiz convocar-lhe-á
o substituto, e. não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.
Art. 143.
1 -

li

Incumbe ao oficial de justiça:

fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais' diligências próprias do seu ofício, certificando
no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e
hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se...á
na presença de duas testemunhas;
executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;

UI

entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cum...
prido;

IV

estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem.

Art. 144.
responsáveis:
1 -

II -

O escrivão e o oficial de justiça são civilmente

quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir, den...
tro do prazo, os atos que lhes impõe a lei, ou os que o
juiz, a que estão subordinados, lhes comete.
quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa.
Secção 11 -

Do perito

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento
técnico ou científico, ° juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.
Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo
que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar.. . se do encargo alegando motivo legítimo.
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Parágrafo único , A escusa será apresentada. dentro de cinco'
(5) dias contados da intimação. ou do impedimento superveniente
ao compromisso. sob pena de se reputar renunciado o direito a
alegá-la (art. 423).
Art. 147. O perito que. por dolo ou culpa. prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte,
ficará tnabrlitado, por dois (2) anos, a funcionar em outras perícias
e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer.

Secção J11 -

Do depositário e do administrador

Art. 148. A guarda e conservação de bens penhorados.
arrestados, seqüestrados ou arrecadados serão confiadas a deposi..
táríc ou a administrador. não dispondo a lei de outro modo.
Art. 149. O depositário ou o administrador perceberá. por
seu trabalho. remuneração que o juiz fixará. atendendo à situação
dos bens. ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.
Paràqrato único. O juiz poderá nomear. por indicação do
depositárío ou do administrador. um ou mais prepostos.
Art. 150.

O depositário ou o administrador responde pelos

prejuízos que. por dolo ou culpa. causar à parte. perdendo are..

muneração que lhe foi arbitrada; mas tem o direito a haver o que
legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Secção IV -

Do intérprete

Art. 151. O juiz nomeará intérprete toda vez que o repute
necessário para:
I
II

III

analisar documento de entendimento duvidoso. redigido
em língua estrangeira;
verter em português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;
traduzir a linguagem mímica dos surdos.. .mudos. que não
puderem transmitir a sua vontade por escrito.

Art. 152.
I

Não pode ser intérprete quem:

não tiver a livre administração dos seus bens;

II

for arrolado como testemunha ou serve como perito no
processo;

III

estiver inabilitado ao exercício da profissão por sentença
penal condenatória, enquanto durar o seu efeito.

Art. 153. O intérprete. oficial ou não. é obrigado a prestar o seu ofício, aplicando-se-lhe O disposto nos arts. 146 e 147.
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Título V

DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I

DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS

Secção I -

Dos atos em geral

Àrt. 154. Os atos e termos processuais não dependem de
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
ceputando-se válidos os que, realizados de outro modo. lhe
preencham a finalidade essencial.
~rorma

Art. 155. Os atos processuais são públicos.
'via, em segredo de justiça os processos:

I
II -

Correm, toda-

em que o exigir o interesse público;
que dizem respeito a casamento, filiação, desquite,
separação de corpos, alimentos e guarda de menores,

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir
certidões de seus atos
restrito às partes e a seus procuradores.
O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e par...
tilha resultante do desquite.
é

Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157.

Só poderá ser junto aos autos documento re-

.diqído em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em
wernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Secção II -

Dos atos da parte

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações
unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a
constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito
depois de homologada por sentença.
Art. 159. Salvo no DIstrito Federal e nas Capitais dos Estados. todas as petições e documentos que instruírem o processo.
nâo constantes de registro público, serão sempre acompanhados de
cópia, datada e assinada por quem os oferecer.
§ 1Q Depois de conferir a cópia, o escrivão ou chefe da se ...
cretaria irá formando autos suplementares, dos quais constará a
reprodução de todos 0& atos e termos do processo original.
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§ 2 Q OS autos suplementares só sairão de cartório para
conclusão ao juiz, na falta dos autos originais.
Art. 160. Poderão as partes exigir recibo de petições. arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório.
Art 161. É defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou
interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever
multa correspondente à metade do salário-mínimo vigente na sede
do juízo.

Secção III Art. 162.

Dos atos do juiz

Os atos do juiz consistirão em sentenças, deci...

sões interlocutórias e despachos.
§ 1Q Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

§ 2Q Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz. no curso
do processo, resolve questão incidente.

§ 3' São despachos todos os demais atos do juiz praticados
no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito
a lei não estabelece outra forma.
Art 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento
proferido pelos tribunais.
Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos
serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando forem
proferidos verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará,
submetendo...os aos juízes para revisão e assinatura.
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com
observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão
fundamentadas, ainda que de modo conciso.

Secção IV -

Dos atos do escrioêo ou do chefe de secretaria

Art 166. Ao receber a petição inicial de qualquer processo,
o escrivão a autuará, mencionando o juízo, a natureza do feito,
o número de seu registro, os nomes das partes e a data do seu
início; e procederá do mesmo modo quanto aos volumes que se
forem formando.
Art. 167· O escrivão numerará e rubricará todas as folhas
dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares.
Parágrafo único. Às partes, aos advogados, aos órgãos do
Ministério Público, aos peritos e às testemunhas é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervieram.

40

ATOS

DO PODER

LEGISLATIVO

Art. 168. Os termos de juntada. vista, conclusão e outros
semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão.
Art 169. Os atos e termos do processo serão datiloqrafados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as
pessoas que neles intervieram. Quando estas não puderem ou não
quiserem firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a ocorrência.
Parágrafo único.
Art. 170.
tribunal .

E. vedado usar abreviaturas.

É lícito o uso da taquigrafia em qualquer juizo ou

Art. 171. Não se admitem, nos atos e termos, espaços em
branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas.
CAPÍTULO II

DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

Secção 1 -

Do tempo

Art. 172. Os atos processuais realizar-se..ão em dias úteis,
de seis (6) às dezoito (18) horas.
~ 1Q
Serão. todavia, concluídos, depois das dezoito (18 )
horas, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a
diligência ou causar grave dano.

S 2<,) A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais,
e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em domingos
e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste
artlqo, observando o disposto no art. 153. parãgrafo 10. da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 173. Durante as férias e nos feriados não se praticarão
atos processuais. Excetuam..se:
I
II -

a produção antecipada de provas (art. 846):
a citação, a fim de evitar o perecimento de direito; e
bem assim o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecada..
çâo, a busca e apreensão, o depósito, a prisão, a sepa...
ração de corpos, a abertura de testamento, os embargos
de terceiro, a nunciação de obra nova e outros atos
análogos.

Parágrafo único. O prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias.
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Art. 174. Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas:
1 - os atos de jurisdição voluntária bem COmo os necessários
à conservação de direitos, quando possam ser prejudícados pelo adiamento;
II -

III -

as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como as mencionadas
no art. 275;
todas as causas que a lei federal determinar.

Art 175. São feriados. para efeito forense, os domingos e
os dias declarados por lei.

Secção II Art. 176. Os atos
sede do juízo. Podem,
r.aaâo de deferência, de
argüido pelo interessado e

Do lugar

processuais realizam-se de ordinário na
todavia, efetuar-se em outro lugar, em
inte-resse da justiça, ou de obstáculo
acolhido pelo juiz.
CAPiTULO III

DOS PRAZOS

Secção 1 -

Das disposições gerais

Art. 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos
prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os
prazos, tendo em conta a complexidade da causa.
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é
contínuo, não se interrompendo nos feriados.
Art. 179. A superveniência de férias suspenderá o curso do
prazo: o que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil
seguinte ao termo das férias.
Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do
art. 265, números I e IH; casos em que o prazo será restituído por
tempo igual ao que faltava para a sua complementação.
Art. 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou
prorrogar o prazo dilatório; a convenção, porém, só tem eficácia
se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo
legítimo.

§ 19
rogação.

O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da pror-
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§ 2 Q As custas acrescidas ficarão a cargo da parte em favor
de quem foi concedida a prorrogação.
Art. 182. É defeso às partes. ainda que todas estejam de
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz
poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quais ...
quer prazos, mas nunca por mais de sessenta (60) dias.
Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, poderá
ser excedido o limite previsto neste artigo para a prorrogação de
prazos.
Art. 183. Decorrido o prazo, extinque...se, independente-mente de declaração judicial. o direito de praticar o ato, ficando
salvo. porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.

§ 1Q Reputa...se justa causa o evento imprevisto, alheio à vou...
tade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
§ 2 0 Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a
prática do ato no prazo que lhe assinar.
Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar.. .se-ão os
prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§ 1ç Considera..se prorrogado o prazo até o primeiro dia
útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:
I

II

for determinado o fechamento do forum;
o expediente forense for encerrado antes da hora
normal.

OS prazos somente começam a correr a partir do primeira dia útil após a citação ou intimação.
§ 2Q

Art. 185. Não havendo preceito legal nem assinação pelo
juiz, será de cinco (5) dias o prazo para a prática de ato proces..
sual a cargo da parte.
Art. 186. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido
exclusivamente em seu favor.
Art. 187. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo
justificado. pode o juiz exceder. por iqual tempo, os prazos que
este Código lhe assina.
Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público.
Art. 189.
I
11 -

O juiz proferirá:

os despachos de expediente. no prazo de dois (2) dias;
as decisões, no prazo de dez (10) dias.
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Art. 190. Incumbirá ao serventuário remeter os autos con...
clusos no prazo de vinte e quatro (24) horas e executar os atos
processuais no prazo de quarenta e oito (48) horas, contados:
I

da data em que houver concluído o ato processual
anterior, Se lhe foi imposto pela lei;

II

da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.

Parágrafo único. Ao receber os autos, certificará o serven...
.tuário o dia e a hora em que ficou ciente da ordem, referida no
-número ll.
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes pro-curadores. ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contes...
-tar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.
Art. 192. Quando a lei não marcar outro prazo, as íntima-ções somente obrigarão a comparecimento depois de decorridas
'vinte e quatro (24) horas.

Secção Il -

Da verificação dos prazos e das penalidades

Art. 193. Compete ao juiz verificar se o serventuário exce...
·deu, sem motivo legítimo, os prazos que este Código estabelece.
Art. 194. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar pro.cedimento administrativo, na forma da Lei de Organização [udi-ciáría .
Art. 195. O advogado deve restituir os autos no prazo
legal. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, riscar o que neles
'houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresentar.
Art. 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos
ao advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado, não os
devolver dentro em vinte e quatro (24) horas, perderá o direito
.à vista fora de cartório e incorrerá em multa, correspondente à
me-r-de do salário-mínimo vigente na sede do juízo.
Parágrafo único. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato
secção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para o procedimento disciplinar e imposição da multa.

.à

Art. 197. Aplicam-se ao órgão do Ministério Público e ao
representante da Fazenda Pública as disposições constantes dos
arts. 195 e 196,
Art. 198. Qualquer das partes ou o órgão do Ministério
Público poderá representar ao Presidente do Tribunal de Justiça
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contra o JUIZ que excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída
a representação ao órgão competente, instaurar...se-á procedimento
para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias, poderá avocar os autos em que ocorreu excesso de
prazo, designando outro juiz para decidir a causa.
Art. 199. A disposição do artigo anterior aplicar-se-á aos
tribunais superiores na forma que dispuser c seu regimento interno.
CAPÍTULO IV

DAS COMUNICAÇõES DOS ATOS
Secção I -

Das disposições gerais

Art. 200. Os atos processuais serão cumpridos por ordem
judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se
dentro ou fora dos limites territoriais da comarca.
Art. 20 I. Expedir-se-á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar; carta rogatória, quando
dirigida à autoridade judiciária estrangeira; e carta precatória nos,
d emais casos.
Secção 11 -

Das cartas

Art. 202. São requisitos essenciais da carta de ordem, da
carta precatória e da carta rogatória:
I

a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do
ato;

II

o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado;

III
IV

a menção do ato processual, que lhe constitui o objeto:
o encerramento com a assinatura do juiz.

*

1Q O juiz mandará trasladar, na carta, quaisquer outras.
peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre
que estes documentos devam ser examinados, na diligência, pelas
partes, peritos ou testemunhas.

§ 2' Quando o objeto da carta for exame pericial sobre
documento, este será remetido em original, ficando nos autos.
reprodução fotográfica.
Art. 203. Em todas as cartas declarará o juiz o prazo dentro do qual deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das
comunicações e à natureza da diligência.
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Art. 204. A carta tem caráter itinerante; antes Ou depois
de lhe ser ordenado o cumprimento. poderá ser apresentada a juizo
diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
Art. 205. Havendo urgência. transmitir-se-âo a carta de
ordem e a carta precatória por teleqrama, radiograma ou telefone.
Art. 206. A carta de ordem e a carta precatória, por telegrama ou t''OIdlOgrama, conterão, em resumo substancial, os rcquisitos mencionados no art. 202, bem como a declaração, pela aqência expedidora, de estar reconhecida a assinatura do juiz .
Art. 207. O secretário do tribunal ou o escrivão do juízo
deprecante transmitirá, pelo telefone, a carta de ordem. ou a carta
precatória ao juízo, em que houver de cumprir-se o ato, por inter-médio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver
na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando, quanto
aos requisitos, o disposto no artigo antecedente.
g U O escrivão, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ao secretário do tribunal ou ao escrivão do juízo deprecante,
lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que lha confirme.
§ 29 Sendo confirmada, o escrivão submeterá a carta a des-pacho.
Art. 208, Executar-se-ão, de ofício, os atos requisitados por
telegrama, radiograma ou telefone. A parte depositará, contudo,
na secretaria do tribunal ou no cartório do [uizo deprecante, a
importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo
em que houver de praticar-se o ato.
Art. 209. O Juiz recusará cumprimento à carta precatória,
devolvendo-a cem despacho motivado:
I
11

III

quando não estiver revestida dos requisitos legais;
quando carecer de competência em razão da matéria ou
da hierarquia;
quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Art. 210. A carta rcqatória obedecerá, quanto à sua admissibilidade e modo de seu cumprimento, ao disposto na convenção
internacional; à falta desta, será remetida à autoridade judiciária
estrangeira, por via diplomática, depois de traduzida para a língua
do país em que há de praticar-se o ato.
Art. 211. A concessão de exeqüibilidade às cartas rogatórias das justiças estrangeiras obedecerá ao disposto no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 212. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de
origem, no prazo de dez (10) dias, independentemente de traslado.
p~gas as custas pela parte.
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Secção 111 -

Das citações

Ar!. 213. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu,
a fim de se defender.
Art. 214. Para a validade do processo de conhecimento, de.
execução e cautelar. é indispensável a citaçâo inicial do réu.

§ 1ç O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto.
a falta de citação.
~ 211 Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e
sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em
que eie ou seu advogado for intimado da decisão.
Art. 215. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu
representante legal ou ao procurador legalmente autorizado.
~ 1v Estando o réu ausen te, a citação far.. . se-á na pessoa de
seu mandatário, administrador, leitor ou gerente, quando a ação se
originar de atos por eles praticados.
~ 2 9 O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o
locatário de que deixou na localidade, onde estiver situado o imóvel.
procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa
do admmistrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis.
Art. 216. A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que
se encontre o réu.
Parágrafo único. O militar, em serviço ativo, será citado na
unidade em que estiver servindo se não for conhecida a sua resídêncía ou nela não for encontrado.
Art. 217. Não se fará, porém, a citação, salvo para evitar
o perecimento do direito:
I
11 Hl -

IV V -

ao funcionário público, na repartição em que trabalhar;
a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso;
ao cônjuge ou a qualquer parente do mortov consanqüíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em
segundo grau, no dia do falecimento e nos sete (7) dias
seguintes:
aos noivos, nos três (3) primeiros dias de bodas;
aos doentes, enquanto grave o seu estado.

Art. 218. Também não se fará citação, quando se verificar
que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la.
§ 1Q O oficial de justiça passará certidão. descrevendo minuciosamente a ocorrência. O juiz nomeará um médico, a fim
de examinar o citando. O laudo será apresentado em cinco (5).

dias.
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§ 2(,> Reconhecida a impossibilidade. o juiz dará ao citando
um curador, observando. quanto à sua escolha. a preferência estabelecida na lei civil. A nomeação é restrita à causa.
~ 3 Q A citação será feita na pessoa do curador. a quem
incumbirá a defesa do réu.
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo. induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e. ainda quando ordenada por
juiz incompetente. constitui em mora o devedor e interrompe a pres...
críção .
§ 1(,> A prescrição considerar-se-á interrompida na data do
despacho que 01 denar a citação.
§ 2' Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação
do despacho. promover a citação do réu.
§ 3<) Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até
o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira
nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo
anterior.

§ 4 9 Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos
parágrafos antecedentes. haver-se-á por não interrompida a prescrição.
§ 5' Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá,
de ofício. conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.
§ 6 y Passada em julgado a sentença, o escrivão comunicará
ao réu o resultado do julgamento.
Art. 220. O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os
prazos extintivos previstos na lei.
Art. 221.

I
11
III

A citação lar-se-á:

pelo correio;
por oficial de justiça;
por edital.

Art. 222. A citação pelo correio só é admissível quando o
réu for comerciante ou industrial, domiciliado no Brasil.
Art. 223. Requerida a citação pelo correio, o escrivão ou
chefe da secretaria porá a cópia da petição inicial, despachada pelo
juiz. dentro de sobrescrito com timbre impresso do juízo ou tribunal,
bem como do cartório, indicando expressamente que visa a intimar
o destinatário.

§ 1<,l A carta será registrada, com aviso da recepção, a fim
de ser junto aos autos.
§ 2 9 O carteiro fará a entrega da carta registrada ao destina..
tárío, exigindo-lhe que assine o recibo.
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Art. 224. Faz-se a citação por meio de oficial de justiça, não
dispondo a lei de outro modo.
Art. 225. O mandado. que o oficial de justiça tiver de cumprir. deverá conter:
I

os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos
domicílios ou residências;
o fim da citação, com todas as especificações constantes
da petição inicial:
a cominação, se houver;
o dia, hora e lugar do comparecimento;
a cópia do despacho:
o prazo para defesa:
a assinatura do escrivão e a declaração de que o subs...
creve por ordem do juiz.

II
1II
IV
V

VI
VII

Parágrafo único. O mandado poderá ser em breve relatório,
quando o autor entregar em cartório, com a petição inicial, tantas
cópias desta quantos forem os réus; caso em que as cópias depois de
conferidas com o original, farâo parte integrante do mandado.
Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e,
onde o encontrar, citá..lo:
I II -

III

~

lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé:
portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;
obtendo a nota de ciente, ou certífícando que o réu não
a apôs no mandado.

Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver
procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar.
deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa
da família. ou em sua falta a qualquer vizinho, que. no dia ime ..
diato voltará. a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Art. 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça,
independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou
residência do citando, a fim de realizar a diligência.

§ 1Q Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça
procurará Informar..se das razões da ausência, dando por feita a
citação. ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca.

°

§ 2<1 Da certidão da ocorrência,
oficial de justiça deixará
contrafê com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o
caso, declarando-lhe o nome.
Art. 229. Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará
ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência.
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Art. 230. Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, o
oficial de justiça poderá efetuar a citação em qualquer delas desde
que a residência ou lugar onde se encontra o citando seja pró...
ximo das divisas respectivas.

Art. 231.
I

II

lU
§ 1Q •

Far-se-á a citação por edital:

quando desconhecido ou incerto o réu;
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que
se encontrar;
nos casos expressos em lei.

Considera-se inacessível, para efeito de citação por
edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2°. No caso de ser inacessível o lugar em que se eu...
contrar o réu, a noticia de sua citação será divulgada também
pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
Art. 232.

I -

II
III

IV -

Sã" requisitos da citação por edital:

a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto
às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo
an tecedente:
a afixação do edital, na sede do juizo. certificada pelo
escrivão;
a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15)
dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes
em jornal local, onde houver;
a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre
vinte (20) e sessenta (60) dias, correndo da data da
primeira publicação.

Parágrafo único. Juntar-se... á aos autos um exemplar de cada
publicação, bem como do anúncio, de que trata o número II deste
artigo.

Art. 233. A parte que requerer a citação por edital, alegando
dolosamente os requisitos do art. 231, I e 11, incorrerá em multa
de cinco (5) vezes o salário-mínimo vigente na sede do juízo ,
Parágrafo único.

A multa reverterá em benefício do citando.

Secção IV -

Das intimações

Art. 234. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a
alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de
tazer alguma coisa.
Art. 235. As intimações efetuam-se de ofício, em processos
pendentes, salvo disposição em contrário.
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Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e
dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.
~ I' É indispensável. sob pena de nulidade. que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficf...
elltes para sua identificação.
~ 2' A intimação do Ministério Público. em qualquer caso.
será feita pessoalmente.
Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto no
artigo antecedente, se houver órgão de publicação dos atos oficiais;
não o havendo, competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do
processo, os advogados das partes:
I
II -

pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo:
por carta registrada" com aviso de recebimento quando
domiciliado fora do juízo.

Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações
serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados
por oficial de justiça:
I -

II -

em cumprimento de despacho, servindo a petição de
mandado quando a pessoa residir ou estiver na cidade,
que for sede do juízo;
em cumprimento de mandado, no caso antecedente e
sempre que a pessoa residir ou estiver dentro dos limites
territoriais da comarca.

Art. 239. O escrivão ou o oficial de justiça portará por fé,
nos autos, no mandado ou na petição, que intimou a pessoa, datando
e assinando a certidão.
Parágrafo único.
I -

11

III

A certidão deve conter:

a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada,
mencionando, quando possível, o número de sua carteira
de identidade e o órgão que a expediu;
a declaração de entrega da contrafé;
os nomes das testemunhas, que assistiram ao ato, se a
pessoa intimada se recusar a apor a nota de ciente.

Art. 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as
partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público contarse-ão da intimação.
Art. 241.

I -

Começa a correr o prazo:

quando a citação for pessoal ou com hora certa, da data
da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido;
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quando houver vários réus, da juntada aos autos do úl.. .
timo mandado de citação, devidamente cumprido;
quando a citação for por edital, finda a dilação assinada
pelo juiz;
quando o ato se realizar em cumprimento de carta de
ordem, de carta precatória ou de carta rogatória, da
data de sua juntada aos autos depois de realizada a diligência;
quando a intimação for por carta postal, da data da
juntada aos autos do aviso de recebimento.

II

III
IV

V -

Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta...se da
data, em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou
do acórdão.
§ 1Q Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é pu..
blícada a decisâo ou a sentença.
§ 2' Não tendo havido prévia intimação do dia e hora designados para a audiência, observar-se...á o disposto nos arts. 236
e 237.
~ 3
Havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, mandará intimar pessoalmente os advogados
para ciência da nova designação.
Q

CAPÍTULO V

DAS NULIDADES
Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob
pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela
parte que lhe deu causa.
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem
cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado
de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades
que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, pro...
vando a parte legítimo impedimento.
Art. 246. É nulo o processo. quando o Ministério Público
for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conheci...
mente do Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento
em que o órgão devia ter sido intimado.
não
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Art. 247. As citacôes e as intimacôes serão nulas, quando
feitas sem observância das prescrições leqaís.
Art. 248. Anulado o ato. reputam-se de nenhum efeito todos
os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de Uma
parte do ato não prejudicará as outras. que dela sejam índependentes.
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que
atos são atingidos, ordenando as providências necessárias. a fim de
que sejam repetidos. ou retificados.
§ lo. O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando
não prejudicar a parte.
§ 2'. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a
quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente
a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem. quanto
possível, as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar...se ...á o aproveitamento dos atos praticados. desde que não resulte prejuízo à defesa.
CAPiTULO VI

DE OUTROS ATOS PROCESSUAIS
Secção I

~

Da distribuição e do registro

Art. 251. Todos os processos estão sujeitos a registro,
devendo ser dístríbuídos onde houver mais de um juiz ou mais de um
escrivão.
Art. 252. Será alternada a distribuição entre juízes e escrívâes, obedecendo a rigorosa igualdade.
Art. 253. Dístribuír-se-ão por dependência os feitos de
qualquer natureza, quando se relacionarem, por conexão ou conti...
nência, com outro já ajuizado.
Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de
terceiro, o juiz. de ofício, mandará proceder à respectiva anotação
pelo distribuidor.
Art. 254. É defeso distribuir a petição não acompanhada
do instrumento do mandato, salvo:
I
se o requerente postular em causa própria;
II
se a procuração estiver junta aos autos principais;
III
no caso previsto no art. 37.
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Art. 255. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado,
,:orrigirá o erro ou a falta de distribuição, compensando-a,
Art. 256. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte ou
por seu procurador.
Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que. em
trm ta (30) dias. não for preparado no cartório em que deu entrada.
Secção l1 -

Do valor da causa

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo. ainda
que não tenha conteúdo econômico imediato.
Art. 259.
e será:
I
II
111
IV
V

VI

VII -

O valor da causa constará sempre da petição inicial

na ação de cobrança de divida. a Soma do principal.
da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;
havendo cumulação de pedidos, a quantia correspon,..
dente à soma dos valores de todos eles;
sendo alternativos os pedidos. o de maior valor;
se houver também pedido subsidiário. o valor do pedido
principal;
quando o litígio tiver por objeto a existência, validade,
cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico,
o valor do contrato;
na ação de alimentos. a soma de doze (12) prestações
mensais, pedidas pelo autor;
na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação,
a estimativa oficial para lançamento do imposto.

Art. 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O vaiar
das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a:
obrigação Ior por tempo indeterminado, ou por tempo superior a
um (1) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
Art. 261. O réu poderá impugnar. no prazo da contestação.
o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em
apenso, ouvíndo-se
autor no prazo de cinco (5) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se. quando necessário. do auxílio de perito. determinará. no prazo de dez (10)
dias, o valor da causa.

°

Parágrafo único. Não havendo impugnação, presume,..se aceíto o valor atribuído à causa na petição inicial.
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Título VI

DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO
DO PROCESSO
CAPíTULO I

DA FORMAÇÃO DO PROCESSO
Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte,
mas se desenvolve por impulso oficial.
Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petf
ção inicial seja despachada pelo iuiz, ou simplesmente distribuída,
onde houver mais de uma vara. .A propositura da ação, todavia, só
produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois
que for validamente citado.
Art. 264. Feita a citação. é defeso ao autor modificar c
pedido ou a causa de pedir. sem o consentimento do réu, manten..
do-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após a prolação do despacho saneador.
CAPíTULO Il

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
Art. 265.
I -

II
IH

IV -

Suspende-se o processo:

pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu
procurador;
pela convenção das partes;
quando for oposta exceção de incompetência do juízo,
da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou
impedimento do juiz:
quando a seutença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) não puder ser proferida senão depois de verificado
determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
c) tiver por pressuposto o julgamento de questão de
estado, requerido como deçlaração íncídente:
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por motivo de força maior:
nos demais casos, que este Código regula.

§ P. No caso de morte ou perda da capacidade processual
de qualquer das partes, ou de seu representante legal. provado o
falecimento ou a incapacidade, o juiz suspenderá o processo, salvo
se já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento; caso
em que:
a) o advogado continuará no processo até o encerramento da
audiência;
b) o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão.

§ 2', No caso de morte do procurador de qualquer das
partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento,
o juiz marcará, a fim de que a parte constitua novo mandatário,
o prazo de vinte (20) dias, findo o qual extinguirá o processo
sem julgamento do mérito. se o autor não nomear novo mandatá...
rio, ou mandará prosseguir no processo, à revelia do réu, tendo
falecido o advogado deste.
§ 3" A suspensão do processo por convenção das partes,
de que trata o número Il. nunca poderá exceder seis (6) meses;
findo o prazo, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que arde ...
nará o prosseguimento do processo.
~ 49 No caso do número Hl. a exceção, em primeiro grau da
jurisdição, será processada na forma do disposto neste Livro,
Titulo VIII, Capítulo Il. Secção IIl; e, no tribunal. consoante lhe
estabelecer o regimento interno.
~ 5° Nos casos enumerados nas letras B, b e c do número IV.
o período de suspensão nunca poderá exceder Um (1) ano. Findo
este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.

Art. 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer
ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar a realização de
atos urqentes, a fim de evitar dano irreparável.
CAPÍTULO III

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO
Art. 267.

Extingue-se o processo, sem julgamento do mé-

rito:
I
II

quando o juiz indeferir a petição inicial;
quando ficar parado durante mais de Um ano por ne9 1i~ênciª das partes;
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quando, por não promover os atos e diligências que lhe
competir. o autor abandonar a causa por mais de trinta
(30) dias;
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;
quando não concorrer qualquer das condições da ação.
como a possibilidade juridica, a legitimidade das partes
e o interesse processual;
pelo compromisso arbitral:
quando o autor desistir da ação;
quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
quando ocorrer confusão entre autor e réu:
nos demais casos prescritos neste Código.

X
XI

§ 1'. O juiz ordenará, nos casos dos números 11 e 111, o
arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a
parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito
(48) horas.

§ 20 • No caso do parágrafo anterior, quanto ao número Il,
as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao número IH, o autor será condenado ao pagamento das despesas e
honorários de advogado (art. 28).
§ 3' O juiz conhecerá de oficio, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da
matéria constante dos números IV, V e VI; todavia, o réu que
a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos
autos, responderá pelas custas de retardamento.

§4

Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor
não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
Q

Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, n' V, a extinção
do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação.
A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do
pagamento ou do. depósito das custas e dos honorários de advogado.
Parágrafo único. Se o autor der causa, por três (3) vezes, à
extinção do processo pelo fundamento previsto no número IH do
artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o réu com
o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade
de alegar em defesa o seu direito.
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Extingue-se o processo com julgamento de mé-

rito:
I
II

III
IV
V

quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
quando o réu reconhecer a procedência do pedido form ulado pelo autor;
quando as partes transigirem;
quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescnçao,
quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda
a ação.
Título VII

DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 270. Este Código regula o processo de conhecimento
(Livro I), de execução (Livro lI), cautelar (Livro Ill) e os procedimentos especiais (Livro IV).
Art. 271. Aplica-se a todas as causas o procedimento conum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial.
Art. 272.

O procedimento comum é ordinário ou sumarls-

simo .

Art. 273. O procedimento especial e o procedimento sumarissimo regem-se pelas disposições que lhes são próprias. aplicando-se-lhes, subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento
ordinário.
CAPÍTULO II

00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Art. 274, O procedimento ordinário reger-se-á segundo as
disposiçóes dos Livros I e II deste Código.
CAPÍTULO III

00 PROCEDIMENTO SUMARíSSIMO
Art. 275.
I -

Observar-se-á o procedimento sumaríssimo:

nas causas, cujo valor não exceder vinte (20) vezes
o maior salário-mínimo víqente no país;

58

ATOS

II -

DO

PODER LEGISLATIVO

nas causas, qualquer que seja o valor:

a) de reivindicação de coisas móveis e de semoventes;
b) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
c) de responsabilidade pelo pagamento de impostos, taxas,
contribuições, despesas e administração de prédio em condomínio;
d) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
e) de reparação de dano causado em acidente de veículo;
tl de eleição de cabecel;
g) que tiverem por objeto o cumprimento de leis e posturas
municipais quanto à distância entre prédios, plantio de árvores,
construção e conservação de tapumes e paredes divisórias;
h) oriundas de comissão mercantil, condução e transporte, de...
pósito de mercadorias, gestão de negócios, comodato, mandato e edíção:
i) de cobrança da quantia devida, a título de retribuição ou in ..
deruaaçêo, a depositário e leiloeiro;
1) do proprietário ou inquilino de Um prédio para impedir,
sob cominação de multa, que o dono ou inquilino do prédio vizinho
faça dele uso nocivo à segurança, sossego ou saúde dos que naquele
habitam;
1) do proprietário do prédio encravado para lhe ser permitida a
passaqem pelo prédio vizinho, ou para restabelecimento da servidão
de caminho, perdida por culpa sua;
m) para a cobrança dos honorários dos profissionais liberais,
ressalvado o disposto em legislação especial.
Parágrafo único. Esse procedimento não será observado nas
ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.
Art. 276. Na petição inicial exporá o autor os fatos e os
fundamentos jurídícos, formulará o pedido e indicará as provas.
oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.
Art. 277. O juiz designará a audiência de instrução e julga... '
mento, deferindo as provas que nela houverem de produzir-se.
Art. 278. O réu será citado para comparecer à audiência
que não se realizará em prazo inferior a dez (10) dias contados da
citação, nela oferecendo defesa escrita ou oral e produzindo prova.

§ 1Q. Na audiência, antes de iniciada a instrução, o juiz
tentará conciliar as partes, observando-se o disposto no art. 448.
~ 2°.
Se o réu pretender produzir prova testemunhal, depo...
sitará em cartório, quarenta e oito (48) horas antes da audiência,
O rol respectivo,
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Art. 279. Os depoimentos das partes e das testemunhas serão reduzidos a termo, "do qual constará apenas o essencial.
Art. 280. O juiz proferirá a sentença, tanto que concluida a
instrução ou no prazo máximo de cinco (5) dias.
Art. 281. No procedimento sumaríssimo, todos os atos,
desde a propositura da ação até a sentença, deverão realizar...se den..
tro de noventa (90) dias.
Título VIII

DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CAPÍTULO [

DA PETIÇÃO INICIAL
Secção I Art. 282.
I
11
III
IV
V
VI
VII

Dos requisitos da petição inicial

A petição inicial indicará:

o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e
residência do autor e do réu;
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
o pedido, com as suas especificações;
o valor da causa;
as provas com que o autor pretende demonstrar a ver...
dade dos fatos alegados:
o requerimento para a citação do réu.

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos
mdtspensáveis à propositura da ação.
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo
de dez (10) dias.
Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz

indef erirá a petição inicial.

Art. 285. Estando em termos a petição inicial, o juiz a des . .
pacharã, ordenando a citação do réu, para contestar a ação; do
mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão
aceitos p~J9 réu. como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
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Do pedido

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado.
lícito. porém, formular pedido genérico:

I -

I!
lI! -

Ê

nas ações em que a pretensão recai, sobre uma uníversa.. .
lídade, se não puder o autor individuar na petição os
bens demandados;

quando não lar possível determinar, de modo definitivo,
as conseqüências do ato ou do fato ilícito;
quando a determinação do valor da condenação depender
de ato que deva ser praticado pelo réu.

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se
da prática de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou a prestar
tato que não possa ser realizado por terceiro, constará da petição
inicial a cominação da pena pecuniária para o caso de descumpri.. .
menta da sentença (artigos 644 e 645) .
Art. 288. O pedido será alternativo. quando. pela natureza
da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de Um
modo.
Parágralo único. Quando. pela lei ou pelo contrato, a escolha
couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a
prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha
lormulado pedido alternativo.
Art. 289. Ê lícito lormular mais de um pedido em ordem sucessíva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo
acolher o anterior.
Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar.. . se-ão elas incluídas no pedido. independentemente
de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo.
deixar de pagá...las ou de consigná...las. a sentença as incluirá na
condenação, enquanto durar a obrigação.

Art. 291. Na obrigação Indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.
Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos. ainda que entre eles não
haja conexão.

§ l'
I
11

São requisitos de admissibilidade da cumulação:
que os pedidos sejam compatíveis entre si;
que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
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que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
§ 2' Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de
procedimento, admitir...se-á a cumulação, se o autor empregar o pro...
cedimento ordinário.
Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, com.. .
preendendo.. . se, entretanto, no principal os juros legais.
Art. 294. Quando o autor houver omitido, na petição inicial.
pedido que lhe era licito fazer, só por ação distinta poderã formulá-lo.

Secção lI! Art.
I
II
III

IV
V

VI -

295. A petição inicial será indeferida:
quando for inepta:
quando a parte for manifestamente ilegítima:
quando o autor carecer de interesse processual;
quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a
prescrição;
quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor,
não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da
ação; caso em que só não será indeferida, se puder
adaptar-se ao tipo de procedimento legal:
quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, pará...
qrefo único, primeira parte, e 284.

Parágrafo único.
quando:

I
II

Do indeferimento da petição inicial

Considera-se

inepta

a

petição

inicial

lhe faltar pedido ou causa de pedir:
da narração dos fatos não decorrer logicamente a con . .
clusão;
o pedido for juridicamente impossível:
contiver pedidos incompatíveis entre si.

III
IV

Art. 296. Se o autor apelar da decisão de indeferimento da
petição inicial, o despacho, que receber a apelação, mandará citar o
réu para acompanhá.. .la.

§ 1'}
{e~so

A citação valerá para todos os termos ulteriores do pro-

.

~ 2'" Sendo provido o recurso, o réu será intimado, na pessoa
de seu procurador, para oferecer contestação.

§ 3" Se o réu não tiver procurador constituído nos autos, o
processo correrá à sua revelia.
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CAPÍTULO 11

DA RESPOSTA DO RÉU
Secção 1 -

Das disposições geraís

Art. 297, O réu poderá oferecer, no prazo de quinze (15)
dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção.
Art. 298. Quando forem citados para a ação vários réus, o
prazo para responder ser-lhes-á comum, salvo o disposto no art. 191.
Parágrafo único. Se o autor desistir da ação quanto a algum
réu ainda não citado. o prazo para a resposta correrá da intimação
do despacho que deferir a desistência.

Art. 299. A contestação e a reconvenção serão oferecidas
simultaneamente, em peças autônomas; a exceção será processada
em apenso aos autos principais.

Secção 11 -

Da contestação

Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.
Art. 301.
alegar:

I
II
III

Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito,

inexistência ou nulidade da citação;
incompetência absoluta;
inépcia da petição inicial;

IV

litispendência;

V
VI
VII

coisa julgada;

VI1l
IX
X

conexão;
incapacidade da parte, defeito de representação ou falta
de autorização;
compromisso arbitral;
carência de ação;
falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige
como preliminar.

9 1<.> Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
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§ 2° É idêntica a outra, ação que tem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3 9 • Há litispendência, quando se repete ação, que está em
curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida
por sentença, de que não caiba recurso.
§ 4(,1 Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá
de oficio da matéria enumerada neste artigo.
Art. 302. Cabe também ao réu manifestar...se precisamente:
sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verda-deiros os fatos não impugnados, salvo:

I

11
111

se não for admissível, a seu respeito, a confissão:
se a petição inicial não estiver acompanhada do ínstrumento público que a lei considerar da substância do ato;
se estiverem em contradição com a defesa, considerada
em seu conjunto.

Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação
especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador
especial e ao órgão do Ministério Público.
Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas
alegações quando:

I
II
III

relativas a direito superveniente:
competir ao juiz conhecer delas de ofício:
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas
em qualquer tempo e juízo.

Secção III -

Das exceções

Art. 304. É lícito a qualquer das partes argüir. por meio de
exceção. a incompeténcia (art. 112), o impedimento (art. 134)
ou a suspeição (art. 135).
Art. 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo,
ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção, no prazo
de quinze (15) dias, contado do lato que ocasionou a incompetência, o Imped'mento ou a suspeição.
Art. 306. Recebida a exceção, o processo ficará suspenso
(art. 265. I1I). até que seja definitivamente julgada.
Subsecção I -

Da incompetência

Art. 307. O excipiente argüirá a incompetência em petição
fundamentada e devidamente instruída, indicando o juízo para o
qual declina.
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Art. 308. Conclusos os autos. o juiz mandará processar a
exceção. ouvindo o excepto dentro em dez (10) dias e decidindo
em igual prazo.
Art. 309. Havendo necessidade de prova testemunhal, o juiz
designará audiência de instrução, proferindo sentença dentro de
dcz (10) dias.
Art. 310
O juiz indeferirá a exceção em despacho liminar,
quando manifestamente improcedente.
Art. 311. Julgada procedente a exceção, os autos serão te-metidos ao juiz competente.
Subsecção II -

Do impedimento e da suspeição

Art. 312. A parte oferecerá a exceção de impedimento ou
de suspeição, especificando o motivo da recusa (arts. 134 e 135).
A perícáo, dínqida ao juiz da causa, poderá ser instruída com documentas em que o excipiente lundar a alegação e conterá o rol de
tcstemunuas .
Art. 313. Despachando a petição, o juiz. se reconhecer o
impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu
substituto legal: em caso contrário, dentro de dez (llJ) dias, dará
as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal.
Art. 314. Verificando que a exceção não tem fundamento
legal, o tribunal determinará
seu arquivamento; no caso contrário condenará o juiz nas custas, mandando remeter os autos
ao seu substituto legal.

°

Secção IV -

Da reconvenção

Art. 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo,
toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal
ou com o fundamento da defesa.
S 1 Q Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao
autor, quando este demandar em nome de outrem.
§ 2'" Não se admitirá reconvenção nas causas de procedimento
sumaríssimo.
Art. 316. Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será
intimado, na pessoa do seu procurador. para contestá-la no prazo de
quinze (15) dias.
Art. 317. A desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da recon...
venção.
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Art. 318.
venção.

[ulqar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconCAPÍTULO III

DA REVELIA
Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionade
no artigo antecedente:
I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar
a ação:
se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
11
I1I- se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável prova
do ato.
à

Art. 321. Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá al ...
terar o pedido, ou a causa de pedir. nem demandar declaração inci ...
dente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será asse...
gurado o direito de responder no prazo de quinze (15) dias.
Art. 322. Contra o revel correrão os prazos independentemente de intimação. Poderá ele, entretanto, intervir no processo
em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.
CAPiTULO IV

DAS PROVIDENCIAS PRELIMINARES
Art. 323. Findo o prazo para a resposta do réu, o escrivão
fará a conclusão dos autos. O juiz, no prazo de dez (10) dias.
determinará, conforme o caso, as providências preliminares, que
constam das secções deste capitulo.
Secção I -

Do efeito da revelia

Art. 324. Se o réu não contestar a ação, 'verificará o JUIZ se
ocorreu o efeito da revelia; em caso contrário, mandará que o autor
especifique as provas que pretenda produzir na audiência.

Secção II -

Da declaração incidente

Art. 325. Contestando o réu O direito que constitui fundamento do pedido. o autor poderá requerer, no prazo de dez (10)
dias. que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração
da existência ou da inexistência do direito depender, no todo ou em
parte, o julgamento da lide (artigo 5').
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Secção 111 -- Dos fatos impeditivos.. modificativos ou extintivos
do pedido
Art. 326. Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a
ação, outro lhe opuser impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, este será ouvido no prazo de dez (10) dias, facultando-lhe o juiz a produção de prova documental.

Secção IV _ Das alegações do réu
Art. 327. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas
no art. 301, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de dez (10)
dias, permitindo-lhe a produção de prova documental, Verificando a
existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri.. . las. fixando à parte prazo nunca superior a trinta (30)
dias.
Art. 328. Cumpridas as providências preliminares. ou não
havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o
estado do processo, observando o que dispõe o capítulo seguinte.
CAPíTULO V

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO
DO PROCESSO

Secção I -

Da extinção do processo

Art. 329. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
arts. 267 e 269, números II a V, o juiz declarará extinto o processo.
Secção II Art. 330.

Do julgamento antecipado da lide

O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferin-

do sen tença:

I 11 -

quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência;
quando ocorrer a revelia (arts. 319 e 324).

Secção 111 -

Do despacho saneador

Art. 331. Se não se verificar nenhuma das hipóteses prevís.. .
tas nas secções precedentes, o juiz, ao declarar saneado o processo:

I -

deferirá a realização de exame pericial, nomeando o pe . .
rito e facultando às partes a indicação dos respectivos
assistentes técnicos;
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II ~ designará a audiência de instrução e julgamento, deter.. .
minando o comparecimento das partes, perito, assistentes
técnicos e testemunhas.
CAPÍTULO VI

DAS PROVAS
Secção 1

~

Das disposições gerais

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.
Art. 333.

O ônus da prova incumbe:

I
11 -

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convençâo que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I
recair sobre direito indisponível da parte;
li - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do
direito.
Art. 334.
I
II
IH
IV

Não dependem de prova os fatos:

notórios;
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária:
admitidos, no processo, como incontroversos;
em cujo favor milita presunção legal de existência OU
de veracidade.

Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observaçâo do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiên..
da técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.
Art. 336. Salvo disposição especial em contrário, as provas
devem ser produzidas em audiência.
Parágrafo único. Quando a parte, ou a testemunha, por entermidade, ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de
comparecer audiência, mas não de prestar depoimento, o juiz de..
stqnarê, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la.
à

Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual,
estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência. se
assim o determinar o juiz.
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Art. 338. A carta precatória e a carta rogatória não suspenclero o processo, no caso de que trata o art. 265, IV.. b, senão
quando requeridas antes do despacho saneador.
Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória. não
devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem deito suspensivo, poderão ser juntas aos autos até o julgamento final.
Art. 339. Ninguém se exime do dever de colaborar com o
Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.
Art , 340.
pete à parte:
I II
lI!

comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for inter-rogado;
submeter-se à inspeção judicial, que for julgada necessária;
praticar o ato que lhe for determinado.

Art. 341.
I
11 -

Além dos deveres enumerados no art. 14. com-

Compete ao terceiro, em relação a qualquer pleito:

informar ao juiz os fatos e as circunstâncias. de que
tenha conhecimento:
exibir coisa ou documente, que esteja em seu poder.
Secção Il -

Do depoimento pessoal

Art , 342. O juiz pode, de oficio, em qualquer estado do
processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim
de ínterroqá-las sobre os fatos da causa.
Art. 343. Quando o juiz não o determinar de ofício. compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de
interroqá-Ia na audiência de instrução e julgamento.
~ 1Q
A parte será intimada pessoalmente. constando do man..
dado que se presumirão confessados os fatos contra ela alegados,
caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor.
§ 2Q Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo.
se recusar a depor. o juiz lhe aplicará a pena de confissão.

Art. 344. A parte será interrogada na forma prescrita para
a inquirição de testemunhas.
Parágrafo único. Ê defeso, a quem ainda não depôs. assistir
ao interrogatório da outra parte.
Ar!. 345. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de
responder ao que lhe for perguntado, ou empregar evasivas, o juiz.
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apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, declarará,
na sentença, se houve recusa de depor.
Art. 34ó. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos
articulados, não podendo servir-se de escritos adrede preparados; o
juiz lhe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que ob ...
jetivem completar esclarecimentos.
Art. 347.
I
II

A parte não é obrigada a depor de fatos:

criminosos ou torpes, que lhe forem imputados;
a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar
sigilo.

Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de
filiação, de desquite e de anulação de casamento.

Secção lI! -

Da confissão

Art. 348. Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adver..
sàr!o . A confissão é judicial ou extrajudicial.
Art. 349. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Da confissão espontânea, tanto que requerida pela parte, se
lavrará o respectivo termo nos autos; a confissão provocada constará
do depoimento pessoal prestado pela parte.
Parágrafo único. A confissão espontânea pode ser feita pela
própria parte, ou por mandatário com poderes especiais.
Art. 350. A confissão judicial faz prova contra o confitente,
não prejudicando, todavia, os litisconsortes.
Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis
ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge não
valerá sem a do outro.
Art. 351. Não vale como confissão a admissão, em juízo,
de fatos relativos a direitos indisponíveis.
Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada:
I
II

por ação anulatória, se pendente o processo em que foi
feita;
por ação rescisória, depois de transitada em julgado a
sentença, da qual constituir o único fundamento.

Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a
ação, nos casos de que trata este artigo; mas, uma vez iniciada,
passa aos seus herdeiros.
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Art. 353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte
ou a quem a represente, tem a mesma eficácia probatória da judicial:
feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo juiz.
Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá
eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal.
Art. 354, A confissão é, de regra, índivisrvel. não podendo
a parte, que a quiser invocar como prova, aceitá-Ia no tópico que a
beneficiar e rejeitá-Ia no que lhe for desfavorável . Cindir-se-á, todavia, quando o confitente lhe aduzir fatos novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.

Secção IV -

Da exibição de documento ou coisa

Ar!. 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento
ou coisa. que se ache em seu poder.
Ar!. 356.
I

II
III -

O pedido formulado pela parte conterá:

a individuação, tão completa quanto possível. do documento ou da coisa;
a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa;
as circunstâncias em que se funda o requerente para
afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em
poder da parte contrária.

Art. 357. O requerido dará a sua resposta nos cinco (5)
dias subseqüentes à sua intimação. Se afirmar que não possui o
documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove. por
qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.
Art. 358.
I
II
III
Ar!.
deiros os
pretendia
I

n

O juiz não admitirá a recusa:

se o requerido tiver obrigação legal de exibir;
se o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;
se o documento, por seu conteúdo. for comum às partes.
359. Ao decidir o pedido. o juiz admitirá como verdafatos que. por meio do documento ou da coisa, a parte
provar:
se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer
declaração no prazo do art . 357:
se a recusa for havida por ilegítima.

Art. 360. Quando o documento ou a coisa estiver em poder
de terceiro. o juiz mandará citá-lo para responder no prazo de
dez (la) dias.
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Art. 361. Se o terceiro negar a obrigação de exibir, ou a
posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência espe...
cíal. tomando...lhe o depoimento. bem como o das partes e, se
necessário. de testemunhas; em seguida proferirá a sentença.
Art. 362. Se o terceiro. sem justo motivo. se recusar a. de...
tuar a exibição, o juiz lhe ordenará que proceda ao respectivo depó..
sito em cartório ou noutro lugar designado, no prazo de cinco (5)
dias. impondo ao requerente que o embolse das despesas que tiver;
se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de
apreensão. requisitando, se necessário. força policial. tudo sem
prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência.
Art. 363. A parte e o terceiro se escusam de exibir. em
Juizo, o documento ou a coisa:
1
se concernente a negócios da própria vida da família;
II
se a sua apresentação puder violar dever de honra;
III
se a publicidade do documento redundar em desonra à
parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau; ou lhes representar
perigo de ação penal;
IV
se a exibição acarretar a divulgação de fatos, a cujo
respeito, por estado ou profissão, devam guardar seqredo:
V
se subsistirem outros motivos graves que. segundo o orudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa de exíbíçào .
Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os números
1 e V disserem respeito só a uma parte do conteúdo do documento, da outra se extrairá uma suma para ser apresentada em juízo.

Secção V Subsecção I -

Da prova documental

Da força probante dos documentos

Art. 364. O documento público faz prova não só da
Sua formação. mas também dos fatos que o escrivão. o tabelião, ou
o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.
Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:
I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências, ou de outro livro a cargo do es ...
crivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e
por ele subscritas;
II
os traslados e as certidões extraídas por oficial público,
de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;
lI!
as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório,
com os respectivos originais.
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Art. 366. Quando a lei exigir. como da substância do ato,
o instrumento público, nenhuma outra prova. por -mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Ar!. 367. O documento, feito por oficial público incompetente, ou sem a observância das formalidades Ieqaís, sendo subscrito pelas partes. tem a mesma eficácia probatória do documento
particular.
Art. 368. As declarações constantes do documento parti.. .
cular, escrito e assinado. ou somente assinado, presumem..se ver..
dadeiras em relação ao síqnatárlo ,
Parágrafo único. Quando. todavia. contiver declaração de
ciência. relativa a determinado fato, o documento particular prova
a declaração. mas não o fato declarado, competindo ao ínteres.. .
sado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Art. 369. Reputa...se autêntico o documento, quando o
tabelião reconhecer a firma do signatário, declarando que foi
aposta em sua presença.
Ar!. 370. A data do documento particular, quando a seu
respeito surqír dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar...
se ...á por todos os meios de direito. Mas, em relação a terceiros,
considerar...se ...á datado o documento particular:
I
II

no dia em que foi registrado;
desde a morte de algum dos signatáríos,

III

a partir da impossibilidade
qualquer dos signatários;

IV

da sua apresentação em repartição pública ou em

V -

do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento.

Ar!. 371.
I

física,

que sobreveio a
JUlZO;

Reputa-se autor do documento particular:

aquele que o fez e o assinou;

II

aquele, por conta de quem foi feito. estando assinado;

III

aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma
assinar, como livros comerciais e assentos domésticos.

Ar!. 372. Compete à parte, contra quem foi produzido
documento particular, alegar, no prazo estabelecido no art. 390.
se lhe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade
do contexto: presumindo...se, com
silêncio, que o tem por ver...

dadeíro ,

°
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Parágrafo único. Cessa, todavia, a eficácia da admissão
expressa ou tácita, se o documento houver sido obtido por erro,
dolo ou coação.
Art. 373. Ressalvado o disposto no parágrafo único do
artígo anterior, o documento particular, de cuja autenticidade se
nào duvida, prova que o seu autor fez a declaração, que lhe é
atrfburda .
Parágrafo único. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo defeso à parte, que pretende
utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar
os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes
se nao verificaram.
Art. 374. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro
meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento
particular, se o original constante da estação expedidora foi assi...
nado pelo remetente.
Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original
depositado na estação expedidora.
Art. 375· O telegrama ou o radiograma presume-se conforme o original, provando a data de sua expedição e do recebi...
menta pelo destinatário.
Art. 376. As cartas, bem como os registros domésticos,
provam contra quem os escreveu quando:
1
enunciam o recebimento de um crédito:
contêm anotação, que visa a suprir a falta de título em
II
favor de quem é apontado como credor;
III
expressam conhecimento de fatos para os quais não se
exija determinada prova.
Art. 377. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de
documento representativo de obrigação, ainda que não assinada.
faz prova em beneficio do devedor.
Parágrafo único. Aplica-se esta regra tanto para o documento, que o credor conservar em seu poder, como para aquele que
se achar em poder do devedor.
Art. 378. Os ·livros comerciais provam contra o seu autor.
lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios
permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à
verdade dos fatos.

Ê:

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisi..
tos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor no litígio
entre comerciantes.
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Art. 380. A escrituração contábil é indivisível; se dos fatos
que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de
seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados
em conjunto como unidade.
Art. 381. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a
exibição integral dos livros comerciais e dos documentos do
arquivo:
I

na liquidação de sociedade;

II

na sucessão por morte de sócio;

lI!

quando e como determinar a leí ,

Art. 382. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição
parcial dos livros e documentos. extraindo-se deles a suma que
interessar ao litígio. bem como reproduções autenticadas.
Art. 383. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica. fonográfica ou de outra espécie. faz prova
dos fatos ou das coisas representadas. se aquele contra quem foi
produzida lhe admitir a conformidade.
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da reprodução
mecânica, o juiz ordenará a realização de exame pericia1.
Art. 384. As reproduções fotográficas ou obtidas por
outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem
cem o certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua coníormidade com o original.
Art. 385. A cópia de documento particular tem o mesmo
valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as
partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre
a cópia e o original.

§ lo Quando se tratar de fotografia, esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo.
§ 2 0 Se a prova for uma fotografia publicada em jornal,
exíqír-se-âo o original e o negativo.
Art. 386. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer
o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver
entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento.
Art. 387. Cessa a fé 60 documento, público ou particular,
sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade.
Parágrato único . A falsidade consiste:
1
II -

em formar documento não verdadeiro;
em alterar documento verdadeiro.
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Art. 388. Cessa a fé do documento particular quando:
I
lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe
comprovar a veracidade;
II
assinado em branco, for abusivamente preenchido.
Parágrafo único. Dar...se ..á abuso quando aquele, que rE'"ce...
beu documento assinado, com texto não escrito no todo ou em
parte, o formar ou o completar, por si ou por meio de outrem,
violando o pacto feito com o signatário.

Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:
I
se tratar de falsidade de documento. à parte que a
argüir;
II
se tratar de contestação de assinatura, à parte que
produziu o documento.
Subsecção Il -

Da argüição de falsidade

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer
tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi
produzido o documento, suscitá...lo na contestação ou no prazo de
dez (10) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos.
Art. 391. Quando o documento for oferecido antes de
encerrada a instrução, a parte o argüirá de falso, em petição dirigida
ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua pre..
tensão e os meios com que provará o alegado.
Art. 392. Intimada a parte, que produziu o documento, a
responder no prazo de dez (10) dias, o juiz ordenará o exame
pericial.
Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial, se a
parte, que produziu o documento, concordar em retirá...lo e a parte
contrária não se opuser ao desentranhamento.
Art. 393. Depois de encerrada a instrução, o incidente de
falsidade correrá em apenso aos autos principais; no tribunal processar..se... á perante o relator, observando..se o disposto no artigo
antecedente.
Art. 394. Logo que for suscitado o incidente de falsidade,
o juiz suspenderá o processo principal.
Art. 395. A sentença, que resolver o incidente, declarará a
falsidade ou autenticidade do documento.
Subsecção IH -

Da produção da prova documental

Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (artigo
283), ou a resposta (art. 297). com os documentos destinados a
provar-lhe as alegações.

76

ATOS

D'O PODER LEGISLATIVO

Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada
de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, DO
prazo de cinco (5) dias.
Art. 399. O juiz requisitará às repartições públicas em
qualquer tempo ou grau de jurisdição:
I
as certidões necessárias à prova das alegações das
partes;
II
os procedimentos administrativos nas causas em que
forem interessados a União. o Estado. o Município, ou
as respectivas entidades da administração indireta.
Parágrafo único. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de trinta (30) dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício; findo o prazo, devolverá os autos à repartição
de origem.

Secção VI Subsecção 1 -

Da Prova Testemunhal

Da admissibilidade e do valor da prova
testemunhal

Art. 400. A prova testemunhal é sempre admissivel. não
dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição
de testemunhas sobre fatos:

I II -

já provados por documento ou confissão da parte;
que- só por documento ou por exame pericial puderem
ser provados.

Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salá..
rio ...mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.
Art. 402. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal, quando:

I -

II -

houver começo de prova por escrito, reputando...se tal
o documento emanado da parte contra quem se pretende
utilizar o documento como prova;
o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente,
obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de
parentesco, depósito necessário ou hospedagem em
hotel.
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Art. 403. As normas estabelecidas nos dois artigos ante..
cedentes aplicam-se ao pagamento e à remissão da dívida.
Art. 404.
I
H

É lícito à parte inocente provar COm testemunhas:

nos contratos simulados, a divergência entre a vontade
real e a vontade declarada;
nos contratos em geral, os vícios do consentimento.

Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 1Q
I
I!

lI!
IV

§ 2'
I

II
IH

São incapazes:
o interdito por demência;
o que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia
díscerní-Ios: ou, ao tempo em que deve depor, não está
habilitado a transmitir as percepções;
o menor de dezesseis (16) anos;
o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender
dos sentidos que lhes faltam.
São impedidos:
o cônjuge, bem como O ascendente e o descendente em
qualquer grau, ou colateral. em terceiro grau, de alguma
das partes, por consangüinidade ou afinidade, salvo se
o exigir o interesse público. ou, tratando..se de causa
relativa ao estado da pessoa. não se puder obter de
outro modo a prova, que o juiz repute necessária ao
julgamento do mérito;
o que é parte na causa;
o que intervém em nome de uma parte, como o tutor
na causa do menor, o representante legal da pessoa
jurídica. o juiz. o advogado e outros, que assistam ou
tenham assistido as partes.

§ 3' São suspeitos:
I
o condenado por crime de falso testemunho. havendo
transitado em julgado a sentença;
II
lU
IV

S

o que, por seus costumes, não for digno de fé;
o inimigo capital da parte, ou o seu amigo íntimo;
o que tiver interesse no litígio.

4 Q Sendo estritamente necessário. o juiz ouvirá teste..
munhas impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos serão
prestados independentemente de compromisso (art. 415) e O juiz
lhes atribuirá o valor que possam merecer.
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A testemunha não ê obrigada a depor de fatos:

que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu côn..
juge e aos seus parentes consangüíneos ou afins, em
linha reta, DU na colateral em segundo grau;
a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar

sigilo.
Subsecção II -

Da produção da prova testemunhal

Art. 407. Incumbe à parte, cinco (5) dias antes da a udiêncía, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando...
lhes o nome, a profissão e a residência.
Parágrafo único.

E lícito a cada parte oferecer, no máximo,

dez (10) testemunhas: quando qualquer das partes oferecer mais
de três (3) testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá
dispensar as restantes.

Art. 408.

Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo

antecedente, a parte só pode substituir a testemunha:

I
II
III

que falecer:
que, por enfermidade, não estiver em condições de
depor:
que, tendo mudado de residência, não for encontrada
pelo oficial de justiça.

Art. 409.

Quando for arrolado como testemunha o juiz da

causa, este:

I -

declarar..se..á impedido. se tiver conhecimento de fatos,

Il -

que possam influir na decisão; caso em que será defeso
à parte, que o incluiu no rol. desistir de seu depoimento;
se nada souber, mandará excluir o seu nome.

Art. 410.

As testemunhas depõem, na audiência de instru-

ção. perante o juiz da causa, exceto:

I

as que prestam depoimento antecipadamente:

II
III

as que são inquiridas por carta;
as que. por doença. ou outro motivo relevante. estão

IV -

impossibilitadas de comparecer em
parágrafo único).
as designadas no artigo seguinte.

juizo

(art. 336,

Art. 411. São inquiridos em sua residência. ou onde exercem a sua função:

I II -

o Presidente e o Vice-Presidente da República:
o Presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados:
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os Ministros de Estado;
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União;
o Procurador-Geral da República;
os Senadores e Deputados Federais;
os Governadores dos Estados. dos Territórios e do
Distrito Federal;
os Deputados Estaduais;
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça, os juizes
dos Tribunais de Alçada, os juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais e os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal;
-- o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede
idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil.

Parágrafo único. O juiz solicitará à autoridade que designe
dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da
petíçãc inicial ou da defesa oferecida pela parte. que a arrolou
como testemunha.
Art, 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do mandado dia, hora e local, bem como os nomes
das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de
comparecer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo
pelas despesas do adiamento.

§ 1Q A parte pode comprometer...se a levar à audiência a
testemunha, independentemente de intimação; presumindo...se, caso
não compareça, que a parte desistiu de ouvi ...la.
§ 2 9 Quando figurar no rol de testemunhas funcionário
público ou militar, o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou
ao tomando do corpo em que servir.
Art. 413. O juiz inquirirá as testemunhas separada e su...
cessivamente: primeiro as do autor e depois as do réu, providen...
ciando de modo que uma não ouça o depoimento das outras.

Art. 414, Antes de depor, a testemunha será qualificada,
declarando o nome por inteiro, a profissão, a residência e o estado
civil, bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou
interesse no objeto do processo.

§ I' É lícito à parte contraditar a testemunha, arqüíndo-lhe
a incapacidade. o impedimento ou a suspeição. Se a testemunha
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negar os fatos que lhe são imputados, a parte poderá provar a
contradita com documentos ou com testemunhas, até três (3).
apresentadas no ato e inquiridas em separado. Sendo provados
ou confessados os fatos. o juiz dispensará a testemunha. ou lhe
tomará o depoimento, observando o disposto no art. 405, § 4"'.

§ 2'" A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de
depor. alegando os motivos de que trata o artigo 406; ouvidas as
partes. o juiz decidirá de plano.
Art. 415. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for pergun...
tado.

o

juiz advertirá à testemunha que incorre
Parágrafo único.
em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.

Art. 416. O juiz interrogará a testemunha sobre os fatos
articulados, cabendo, primeiro à parte. que a arrolou, e depois à
parte contrária, formular perguntas tendentes a esclarecer ou
completar o depoimento.

§ 1Q As partes devem tratar as testemunhas com urbani..
dade, não lhes fazendo perguntas ou considerações impertínentes
capciosas ou vexatórias.

§ 2 9 As perguntas, que o juiz indeferir. serão transcritas no
termo, requerendo-o a parte.
Art. 417. O depoimento, depois de datilografado, será assinado pelo juiz, pela testemunha e pelas partes.
Art. 418.
da parte:

O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento

I

a inquirição de testemunhas referidas nas declarações
da parte ou das testemunhas;

II

a acareação de duas (2) ou mais testemunhas ou de
alguma delas com a parte. quando, sobre fato determinado, que possa influir na decisão da causa. divergirem
as suas declarações.

Art. 419. A testemunha pode requerer ao JUlZ o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiêncra,
devendo a parte pagá-Ia logo que arbitrada, ou depositá-Ia em
cartório dentro de três (3) dias.
Parágrafo único. O depoimento prestado em juízo é con...
siderado serviço público. A testemunha, quando sujeita ao regime
da legislação trabalhista. não sofre, por comparecer à audiência,
perda de salário nem desconto no tempo de serviço.
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Secção VJI Art. 420.
avaliação.

II
III

Da prova pericial

A prova pericial consiste em exame, vistoria ou

Parágrafo único.
1

31

O

juiz indeferirá a perícia quando:

a prova do fato não depender do conheeimento especial
de técnico:
for desnecessária em vista de outras provas produzidas:
a verificação for impraticável.

Ar!. 421.

O juiz nomeará o perito.

S

i Q incumbe às partes, dentro em cinco (5) dias, contados
da intimaçâo do despacho de nomeação do perito:
1
II

indicar o assistente técnico:
apresentar quesitos.

\ 2" Havendo pluralidade de autores ou de réus. lar-se-a a
escolha pelo voto da maioria de cada grupo; ocorrendo empate,
decidirá a sorte.
Art. 422. O perito e os assistentes técnicos serão intimados
a prestar, em dia, hora e lugar designados pelo juiz, o compromisso
de cumprir conscienciosamente o encargo que lhes for cometido.
Art. 423. O perito ou o assistente técnico pode escusar-se
(art. 146), ou ser recusado por impedimento ou suspeição (art.
138, III); ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugna...
ção. o juiz nomeará novo perito e a parte poderá indicar outro
assistente técnico.
Art. 424.
quando:
I
II -

O perito ou o assrstente pode ser substituído

carecer de conhecimento técnico ou científico;
sem motivo legítimo. deixar de prestar compromisso.

Parágrafo único. No caso previsto no número 11, o juiz
impor-lhe-á multa de valor não superior a um (1) salário...mínimo
vigente na sede do juízo.
Ar!. 425. Poderão as partes apresentar, durante a dilíqência, quesitos suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos
dará o escrivão ciência à parte contrária.
Art. 426.
I
II

Compete ao juiz:

indeferir quesitos impertinentes;
formular os que entender necessários ao esclarecimento
da causa.
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Art. 427. O juiz. sob cuja direção e autoridade se realizará a perícia, fixará por despacho:

I
II -

o dia, hora e lugar em que terá início a diligência;

o prazo para a entrega do laudo.

Art. 428. Quando a prova tiver de realizar-se por carta,
poderá proceder-se à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a perícia.
Art . 429. Para o desempenho de sua função, podem o
perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios neces...
sáríos, ouvindo testemunhas. obtendo informações, solicitando do...
cumentos que estejam em poder de parte ou em repartições pú.. .
blícas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias
e outras quaisquer peças.
Art. 430. O perrto e os assistentes técnicos, depois de ave.. .
riguação individual ou em conjunto, conferenciarão reservadamente
e, havendo acordo, lavrarão laudo unânime.
Parágrafo único. O laudo será escrito pelo perito e assinado
por ele e pelos assistentes técnicos.
Art. 431. Se houver divergência entre o perito e oa assístentes técnicos, cada qual escreverá o laudo em separado, dando
as razões em que se fundar.

Art , 432. Se o perito, por motivo justificado. não puder
apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á, por
uma vez, prorrogação, segundo o seu prudente arbítrio.
Parágrafo único.
o mesmo do perito.

O prazo para os assistentes técnicos será

Art. 433. O perito e os assistentes técnicos apresentarão o
laudo em cartório pelo menos dez (10) dias antes da audiência
de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Se o assistente técnico deixar de apresentar o laudo dentro do prazo assinado pelo juiz ou até dez (la)
dias antes da audiência, esta realizar..se ..á independentemente dele.
Se remisso for o perito nomeado pelo juiz, este o substituirá, ímpondo-lhe multa, que não excederá dez (10) vezes o salário..mini..
mo vigente na sede do juízo.

Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade
ou a falsidade de documento. ou for de natureza médico..legal, o
perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa
dos autos. bem como do material sujeito a exame. ao estabelecimenta. perante cujo diretor o perito prestará o compromisso.
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Parágrafo único. Quando o exame tiver por objeto a au...
tenticidade da letra e firma, o perito poderá requisitar, para efeito
de comparação, documentos existentes em repartições públicas; na
falta destes, poderá requerer ao [uiz que a pessoa, a quem se
atribuir a autoria do documento, lance em folha de papel, por
cópia, ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação.
Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e
do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a
comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob
forma de quesitos.
Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão
obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo,
quando intimados cinco (5) dias antes da audiência.
Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados
nos autos.
Art. 437. O juiz poderá determinar, de oficio ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não
lhe parecer suficientemente esclarecida.
Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos
fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas disposíções estabelecidas para a primeira.
Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira,
cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra.

Secção VIII -

Da inspeção judicial

Art. 440. O juiz, de oficio ou a requerimento da parte.
pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas,
decisão da
a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse
causa.
à

Art. 441. Ao realizar a inspeção direta, o juiz poderá ser
assistido de um ou mais peritos.
Art. 442. O juiz irá ao local, onde se encontre a pessoa
ou coisa, quando:
I

II
111 -

julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;
a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consíderáveís despesas ou graves dificuldades;
determinar a reconstituição dos fatos.
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Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à
inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que
reputem de interesse para a causa.
Art. 443. Concluída a dílíqência, o JUIZ mandará lavrar
auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil à
decisão da causa.
Parágrafo único.
auto poderá ser instruído com desenho,
gráfico ou fotografia.

o

CAPÍTULO VII

DA AUDIENCIA

Secção J -

Das disposições gerais

Art. 444. A audiência será pública; nos casos de que trata
o art. 155, realizar-se-á a portas fechadas.
Art. 445.

O

juiz exerce o poder de polícia. competindo-

lhe:
1
II

IH

manter a ordem e o decoro na audiência;
ordenar que se retirem da sala da audiência os que se
comportarem inconvenientemente;
requisitar. quando necessário, a força policial.

Art. 446.

I
II
l ll

Compete ao juiz em especial:

dirigir os trabalhos da audiência;
proceder direta e pessoalmente à colheita das provas;
exortar os advogados e o órgão do Ministério Público
a que discutam a causa com elevação e urbanidade.

Parágrafo único. Enquanto depuserem as partes, o perito,
os assistentes técnicos e as testemunhas, os advogados não podem
intervir ou apartear, sem licença do juiz.

Secção II -

Da conciliação

Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrímoniais de caráter privado, o juiz. de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar
Igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em que a lei
consente a transação.
Art. 448 _ Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conc-Iiar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará torná-lo por
termo.
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~ 39 Quando a causa apresentar questões complexas de fato
ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por memoriais,
caso em que o juiz designará dia e hora para o seu oferecimento.

Art. 455. A audiência é una e contínua. Não sendo possivel concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento. o
juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo.
Art. 456. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais,
o juiz proferirá a sentença no prazo de dez (10) dias.
Ar!. 457. O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que
conterá. em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por exten80, os despachos e a sentença, se esta for proferida no ato.

§ 1Q Quando o termo for datilografado, o juiz lhe rubricará
as folhas, ordenando que sejam encadernadas em volume próprio.
~ 2Q

Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o órgão do
Ministério Publico e o escrivão.

§ 3 9 O escrivão trasladará para os autos cópia autêntica do
termo de audiência.
CAPÍTULO VIII

DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA

Secção I Art. 458.
I -

Dos requisitos e dos efeitos da sentença
São requisitos essenciais da sentença:

o relatório, que conterá os nomes das partes. a suma
do pedido e da resposta do réu, bem cama ('I registro
das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II

os fundamentos, em que o juiz analisará as questões
de fato e de direito;

UI

o dispositivo. em que o juiz resolverá as questões, que
as partes lhe submeterem.

Art, 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos
casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz
decidirá em forma concisa.
Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido
certo. é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida.
Ar!. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
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em quantidade superior ou em objeto díverso do que lhe foi de...
mandado.

Art. 461. A sentença deve ser certa, ainda quando decida
relação jurídica condicional.
Art. 462. Se. depois da propositura da ação. alqum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir na decisão
da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.
Art. 463. Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre
e acaba o ofício jurisdicional, só podendo alterá-Ia:
1

II

para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;
por meio de embarqos de declaração.

Art. 464. Cabem embargos de declaração quando:
I
há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição;
II - for omitido ponto sobre que devia pronunciar...se a sen..
tença.
Art. 465. Os embargos poderão ser interpostos. dentro em
quarenta e oito (48) horas. contadas da publicação da sentença;
conclusos os autos, o juiz. em igual prazo, os decidirá,
Parágrafo único. Os embargos de declaração não estão sujei...
tos a preparo e suspendem o prazo para a interposição de outro
recurso por qualquer das partes.
Art. 466. A sentença que condenar o réu no pagamento de
uma prestação, consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como
titulo constitutivo de hipoteca judiciária. cuja inscrição será ordenada pele juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos.
Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca
judiciária:
I
embora a condenação seia genérica;
II
pendente arresto de bens do devedor;
IH
ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença.

Secção 11 -

Da coisa julgada

Art. 467. Denomina...se coisa julgada material a eficácia.
que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso ordinário ou extraordinário.

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a
lide. tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
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Não fazem coisa julgada:

I

os motivos. ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dísposítíva da sentença;

II

a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença;

Hl

a apreciação da questão prejudicial. decidida incidentemente no processo.

Art. 470. Faz. todavia, coisa julgada a resolução da questão
prejudicial. se a parte o requerer (arts. 5' e 325), o juiz for
competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário
para o julgamento da lide.
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I -

II -

se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito: caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estaturdo
na sentença;
nos demais casos prescritos em lei.

Art. 472, A sentença faz coisa julgada às partes entre as
é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros
Nas
causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sen.. .
tença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Qll!"1if

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo,
as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 474, Passada em julgado a sentença de mérito, reputar.. .se.. .ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que
a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do
pedido.
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I

IJ
lIJ

que anular o casamento;

proferida contra a União.

O

Estado e o Município;

que julgar improcedente a execução ele divida ativa ela
Fazenda Pública (art. 585, número VI) ,

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o JUIZ
ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação
voluntária da parte vencida; não o fazendo, poderá o presidente
do tribunal avocá-los.

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

89

Título IX
DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS
CAPÍTULO I

DA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDl'NCIA
Art. 476. Compete a qualquer juiz. ao dar o voto na turma.
câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do
tribunal acerca da interpretação do direito quando:
I
II -

verificar que. a seu respeito, ocorre divergência:
no julgamento recorrido a interpretação for diversa da
que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo de cãmaras ou câmaras cíveis reunidas.

Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou
em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento
obedeça ao disposto neste artigo.
Art. 477. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão,
indo os autos ao presidente do tribunal para designar a sessão de
julgamento. A secretaria distribuirá a todos os juízes cópia do acór...
dão.
Art. 478. O tribunal. reconhecendo a divergência, dará a
interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz emitir o seu voto
em exposição fundamentada.
Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do
Ministério Público que funciona perante o tribunal.
Art. 479. O Julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula
e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência.
Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a
publicação no órgào oficial das súmulas de jurisprudência predomman te .
CAPITULO 11

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ar!. 4~O. Argüida a inconstitucionalidade de lei ou ue ato
normativo do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público,
submeterá a questão à turma ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo.

90

ATOS 'DO

PODER LEGISLATIVO

Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno.
Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, c
presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.
CAPITULO III

DA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não
terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser
o regimento interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 484. A execução Iar-se-á por carta de sentença extraida dos autos da homologação e obedecerá às regras estabelecidas
para a execução da sentença nacional da mesma natureza.
CAPÍTULO IV

DA AÇÃO RESCISóRIA
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pede
ser rescindida quando:
I
II

IJI

IV
V
VI

VII -

VIII -

se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou
corrupção do juiz;
proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;
resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da
parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de
fraudar a lei;
ofender a coisa julgada;
violar literal disposição de lei;
se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada
em processo criminal ou seja prcvada na própria ação
rescisória:
depois da sentença, o autor obtiver documento novo,
cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer 11S0,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento Ia ...
vorável:
houver fundamento para invalidar confissão, desistência
ou transação, em que se baseou a sentença;
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fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa.

§ 1'. Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente
ocorrido.
§ 21}. É indispensável. num como noutro caso, que não tenha
havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.
Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença,
ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos,
como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.
Art. 487.
1

II
lI!

Tem legitimidade para propor a ação:

quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título
universal ou singular;
o terceiro juridicamente interessado;
o Ministério Público;
a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a sentença é o efeito de colusão das partes, a
fim de fraudar a lei.
Art. 488. A petição inicial será elaborada COm observância
dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor:
I

I!

cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo
julgamento da causa;
depositar a importância de 5 % (cinco por cento) sobre
o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por
unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no número 11 à
União, ao Estado, ao Município e ao Ministério Público.
Art. 489. A ação rescisória não suspende a execução da
sentença rescindenda.

Art. 490.
I

I!

Será indeferida a petição inicial:

nos casos previstos no art. 295;

quando não efetuado o depósito, exigido pelo art. 488, lI.

Art. 491. O relator mandará citar o réu, assinando-lhe prazo
nunca inferior a quinze (15) dias nem superior a trinta (30)
para responder aos termos da ação. Findo o prazo com ou sem
resposta, observar-se-á no que couber o disposto no Livro 1.
Titulo VIIl, Capítulos IV e V.
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Ar!. 492. Se os fatos alegados pejas partes dependerem de
prova, o relator delegará a competência ao juiz de direito da
comarca onde deva ser produzida, fixando prazo de quarenta e
cinco (45) a noventa (90) dias para a devolução dos autos.

Art. 493. Concluída a instrução, será aberta vista, sucessivamente. ao autor e ao réu, pelo prazo de dez (10) dias, para
razões Hnais . Em seguida, os autos subirão ao relator, precedendo-se ao julgamento:

I
II

no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal
de Recursos, na forma dos seus regimentos internos:
nos Estados, conforme dispuser a norma de Organização
Judiciária.

Ar!. 494. Julgando procedente a ação. o tribunal rescindirá
a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará
a restituição do depósito; declarando inadmissível ou improcedente
a ação, a importância do depósito reverterá a favor d-. réu sem
prejuízo do disposto no art. 20.
Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue
em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Título X

DOS RECURSOS
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 496.
I
Il
lU

JV
V

São cabíveis os seguintes recursos:

apelação:
aqravo de instrumento:
embargos infringentes:
embargos de declaração:
recurso extraordinário.

Art. 497. O recurso extraordinário não suspende a execução
da sentença; a interposição do agravo de instrumento não obsta
ao andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558.
Art. 498. Ficará sobrestado o recurso extraordinário, até
o julgamento dos embargos infringentes, no caso de serem estes
cabíveis, por ter o acórdão parte unânime e parte embargável.
Ar!. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pejo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
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§ I <) Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdepen-dência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica sub-metida à apreciação judicial.
§ 29 O Ministério Público tem legitimidade para recorrer
assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou
como fiscal da lei.
Art. 500. Cada parte interporá o recurso. independentemente. no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém.
vencidos autor e réu. ao recurso interposto por qualquer deles
poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado
ao recurso principal e se rege pelas disposições sequintes:

I -

11
fII

poderá ser interposto perante a autoridade judiciária
competente para admitir o recurso principal, dentro de
dez (10) dias contados da publicação do despacho, que
o admitiu;
será admissível na apelação e no recurso extraordinário;
não será conhecido, se houver desistência do recurso
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto ,

Paráqra to único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas
reqras do recurso independente, quanto às condições de admíssíbílidade, preparo e julgamento no tribunal superior.
Art , 501. O recorrente poderá. a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes. desistir do recurso.
Art. 502. A renúncia ao direito de recorrer índepende da
aceitação da outra parte.
Art. 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a
sentença ou a decisão. não poderá recorrer.
Pe ràqrefo único. Considera-se aceitação tácita a prática.
se:n reserva alguma. de um ato incompatível com a vontade de
recorrer.
Art . 504.
rectlrsr. _

Dos despachos de mero

expediente não cabe

Art. 505. A sentença pode ser impugnada no todo ou em
parte.
Art. 506. O prazo para a interposição do recurso, aplicável
em todos os casos o disposto no art. 184 e seus parágrafos.
contar-se-á da data:
I
da leitura da sentença em audiência;
II - da intimação às partes, quando a sentença não for
proferida em audiência;
III - da publicação da súmula do acórdão no órgão oficial.
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Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
~ 10 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.

I

2'

Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um funda-

mento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao

tribunal o conhecimento dos demais.

Art. 516. Picam também submetidas ao tribunal as questões anteriores à sentença tina L salvo as impugnáveis por agravo de
instrumento.
Art. 517.

As questões de fato, não propostas no juizo ínfe-

rior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que
deixou de fazê-lo por motivo de Iorça-maíor ,

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder.
Em seguida, determinará a remessa dos autos ao contador ..
Art. 519. Dentro do prazo de cinco (5) dias, contados da
intimação da conta, o apelante efetuará o preparo, inclusive do
porte de retorno, sob pena de deserção. Vencido o prazo e não
ocorrendo deserção, os autos serão conclusos ao juiz, que mandará remetê-los ao tribunal, dentro de quarenta e oito (48) horas.

S 1g Ocorrendo justo impedimento, o juiz, ao relevar a pena
de deserção, restituirá ao apelante o prazo para efetuar o preparo.

I 2' O despacho, a que alude o parágrafo anterior, será
irrecorrível. O tribunal, todavia, lhe apreciará a legitimidade.
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo
e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo,
quando interposta de sentença que:

I
]]

homologar a divisão ou a demarcação:
condenar à prestação de alimentos;

III

julgar a liquidação de sentença;

IV

decidir o processo cautelar;

v-

rejeitar os embargos opostos à execução (art. 739).

Art. 521. Recebida a apelação em ambos os efeitos, o juiz
não poderá inovar no processo; recebida só no efeito devolutivo, o
apelado poderá promover, desde logo, a execução provisória da
sentença, extraindo a respectiva carta.
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CAPÍTULO IH

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ar!. 522. Ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513. de
todas as decisões proferidas no processo caberá agrava de Instrumento.

§ l

Na petição, o agravante poderá requerer que o agravo
fique retido nos autos, a fim de que dele conheça o tribunal, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
Q

§ 2° Requerendo o agravante a imediata subida do recurso.
será este processado na conformidade dos artigos seguintes.
Art. 523. O agravo de instrumento será interposto no
prazo de cinco (5) dias por petição, que conterá:

I
II
111

a exposição do lato e do direito:
as razões do pedido de reforma da decisão:
a indicação das peças do processo que devam ser trasladadas.

Paráqrato único. Serão obrigatoriamente trasladadas <3. decisão recorrida, a certidão da respectiva intimação e a procuração
outorgada ao advogado do agravante, salvo se outra instruir a
petição de agravo.

Art. 524. Deferida a formação do agravo, será intimado o
recorrido para, no prazo de cinco (5) dias, indicar as peças dos
autos, que serão também trasladadas, juntar documentos novos e
contraminutar.
Ar!. 525. Será de quinze (15) dias o prazo para a extração, a conferência e o concerto do traslado, prorrogável por mais
dez (10) dias, mediante solicitação do escrivão.
Parágrafo único. Se o recorrido apresentar documento novo,
será aberta vista ao recorrente para dizer sobre ele no prazo de
cinco (5) dias.
Art. 526. Concluída a formação do instrumento, o recor . .
r-do será intimado para responder.
Art. 527. O agravante preparará o recurso no prazo de
dez (10) dias, contados da publicação da conta, subindo os autos
conclusos ao juiz para reformar ou manter a decisão agravada.

§ 19 O agravante efetuará o preparo, que inclui as custas
do juízo e do tribunal. inclusive do porte de retorno, sob pena
de deserção.
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2° O juiz poderá ordenar a extração e a juntada aos autos
de peças não indicadas pelas partes.
~ 39
Mantida a decisão. o escrivão remeterá o recurso ao
tribunal dentro de dez (10) dias.
§ 4° Se o juiz a reformar. o escrívão trasladará para os autos
pr-mcmeis o inteiro teor da decisão.
S 5'" Não se conformando o agravado com a nova decisão.
poderá requerer, dentro de cinco (5) dias, a remessa do instru.. .
menta ao tribunal, consignando em cartório a importância do
preparo feito pela parte contrária. para ser levantado por esta, se
o tribunal negar provimento ao recurso.
Art. 528. ·0 juiz não poderá negar seguimento ao agravo,
ainda que interposto fora do prazo legal.
Art. 529. Se o agravo de instrumento não for conhecido,
porq ue interposto fora do prazo legal, o tribunal imporá ao recorrente a condenação, em benefício do recorrido. no pagamento do
décuplo do valor das custas respectivas.
CAPÍTULO IV

DOS EMBARGOS INFRINGENTES
Art. 530. Cabem embargos infringentes quando não for
unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória.
Se o desacordo for parcial, os' embargos serão restritos à matéria
objete da divergência.
Art 531. Os embargos serão deduzidos por artigos e entregues no protocolo do tribunal.
Parágrafo único. A secretaria, juntando a petição, fará os
autos conclusos ao relator do acórdão embargado, a fim de que
aprecie o cabimento do recurso.
Art. 532. Se não for caso de embargos, o relator os indeferirá de plano. Deste despacho caberá recurso para o órgão
competente para o julgamento dos embargos.
S 19 O recurso poderá ser interposto dentro em quarenta e
oito (48) horas. contados da publicação do despacho no órgão
oficial.
29 O relator porá o recurso em mesa para julgamento. na
primeira sessão sequinte. não participando da votação.

*

Art. 533. Admitidos os embargos, proceder-se-á ao preparo
do recurso e sorteio de novo relator.
§ 1Q O prazo para o preparo será de três (3) dias. contados
da publicação, no órgão oficial, do despacho de recebimento dos
embargos.
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§ 2 Q A escolha do relator recairá, quando possível. em juiz
que não haja participado do julgamento da apelação ou da ação
rescisória.
Art. 534. Sorteado o relator e independentemente de despacho. a secretaria abrirá vista ao embargado para a impugnação.
Parágrafo único. Impugnados os embargos, serão os autos
conclusos ao relator e ao revisor pelo prazo de quinze (15) dias
para cada um, sequíndo-se o julgamento.
CAPÍTULO V

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 535.
I

II -

Cabem embargos de declaração quando:

há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição;
for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o
tribunal.

Art. 536. Os embarqos serão opostos, dentro em cinco (5)
dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditório..
ou omisso.
Parágrafo único. Os embargos não estão sujeitos a preparo.
Art. 537. O relator porá os embargos em mesa para julgamento, na primeira sessão seguinte, proferindo o seu voto.
Art. 538. Os embargos de declaração suspendem o prazo
para a interposição de outros recursos.
Parágrafo único. Quando forem manifestamente protelatóríos, o tribunal. declarando expressamente que o são, condenará o recorrente a pagar ao recorrido multa, que não poderá
exceder de I % (um por cento) sobre o valor da causa.
CAPÍTULO VI

DO RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Secção I -

Da apelaçã.o cível e do agravo de instrumento

Art. 539. Nas causas em que forem partes, de um lado,
Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país, caberá:
I
apelação da sentença;
n - agravo de instrumento de todas as decisões proferidas
no processo.
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Art. 540. Os recursos mencionados no artigo antecedente,
serão interpostos para o Supremo Tribunal Federal. aplicandose-lhes, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedi...·
mente no juízo de orígem, o disposto nos Capítulos I! e lI! desteTítulo.
Parágrafo único. Observar-se-á no Supremo T ríbunal Federal o procedimento estabelecido em seu regimento interno.

Secção Il -

Do recurso extraordinário

Art. 541. Caberá recurso extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal das decisões proferidas por outros tribunais, nos'
casos previstos na Constituição da República.
Ar!. 542. O recurso será interposto dentro de quinze (15)
dias, perante o presidente do tribunal recorrido, mediante petição
que conterá:
I
I! -

a exposição do lato e do direito;
os fundamentos
decisão.

jurídicos do pedido de reforma

da

Parágrafo único. Quando o recurso extraordinário se fundar
em dissídio entre a interpretação da lei federal adotada pejo julgado recorrido e a que lhe haja dado qualquer dos outros tribunais
ou o Supremo Tribunal Federal, o recorrente fará a prova da
divergência mediante certidão, ou indicação do número e da páqína
do jornal oficial, ou do repertório de jurisprudência, que o houver.
publicado.
Art. 543. Recebida a petição pela secretaria do tribunal E"
aí protocolada, Intimar-se-á o recorrido, abrindo-se-lhe vista, pelo',
prazo de cinco (5) dias, para impugnar o cabimento do recurso..

§ 1Q. Findo esse prazo, serão os autos, com ou sem imp uq>nação, conclusos ao presidente do tribunal, o qual, em despacho
motivado, admitirá, ou não, o recurso, no prazo de cinco (5) dias.

§ 29. Admitido o recurso, abrir-se-á vista dos autos, suces;..·
sívamente, ao recorrente e ao recorrido, para que cada um, no,
prazo de dez (10) dias, apresente suas razões.
§ 39 •

Apresentadas ou não as razões, os autos serão re ...metidos, dentro de quinze (15) dias, à secretaria do Supremo Tri-·
bunal Federal, devidamente preparados.
Art. 544. Denegado o recurso, caberá agravo de instru'mento para o Supremo Tribunal Federal, no prazo de cinco (5),
dias.
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Parágrafo úníco , O agravo de instrumento será instruído
com as peças que forem indicadas pelo agravante, dele constando,
obrigatoriamente. o despacho denegatório, a certidão de sua publícação, o acórdão recorrido e a petição de interposição do recurso
extraordinário.
Art. 545. O preparo do recurso extraordinário será feito no
tribunal de origem e abrangerá as custas devidas ao Supremo
Tribunal Federal, bem como as despesas de remessa e de retorno
dos autos.

Parágrafo único. Poderá o recorrido requerer carta de sentença para execução do acórdão recorrido, quando for o caso, in.. .
cluindo...se as despesas com extração da carta na conta de custas
do recurso extraordinário a serem pagas pelo recorrente.
Art. 546. O processo e o julgamento do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, obedecerão ao que dispuser o
respectivo regimento interno.
Parágrafo único. Além dos casos admitidos em lei,
em ..
bargável, no Supremo Tribunal Federal, a decisão da turma que,
em recurso extraordinário, ou agravo de instrumento, divergir do
Julgamento de outra turma ou do plenário.
é

CAPÍTULO VII

DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL
Art. 547. Os autos remetidos ao tribunal serão reqístrados no protocolo no dia de sua entrada, cabendo à secretaria
verificar-lhes a numeração das folhas e ordená-los para distrí..
burção .
Art. 548. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando..se os princípios da publí..
cidade. da alternatividade e do sorteio.
Art. 549. Distribuídos, os autos subirão, no prazo de quarenta e oito (48) horas, à conclusão do relator, que, depois de
estudá-los, os restituirá à secretaria com o seu "visto" .
Parágrafo único. O relator fará nos autos uma exposição dos
pontos controvertidos sobre que versar o recurso.
Art. 550. Os recursos interpostos nas causas de procedi..
menta sumaríssimo deverão ser julgados no tribunal, dentro de
quarenta (40) dias,
Art. 551. Tratando-se de apelação, de embargos infringentes e de ação rescisória, os autos serão conclusos ao revísor ,
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§ I Q Será revisor o JUIZ que se seguir ao relator na ordem
descendente de antíqüídade ,
§ 29 O revisor aporá nos autos o seu "visto". cabendo-lhe
pedir dia para julqamento .

§ 39 Nos recursos interpostos nas causas de procedimento
sumaríssimo. não haverá revisor.
Art. 552. Os autos serão. em seguida, apresentados ao
presidente, que designará dia para julgamento. mandando publicar
a pauta no órgão oficial.
§ P Entre a data da publicação da pauta e a sessão de
Julgamento mediará, pelo menos, o espaço de quarenta e oito (48)
horas.

§ 29 Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se
realizar a sessão de julgamento.
§ 3 9 Salvo caso de força maior, participará do julgamento
do recurso O juiz que houver lançado o "visto" nos autos.
Art. 553. Nos embargos infringentes e na ação rescisória,
devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá
cópias autenticadas do relatório e as distribuirá entre os juízes que
compuserem o tribunal competente para o julgamento.
Art. 554. Na sessão de julgamento, depois de feita a exposição da causa pelo relator, o presidente, se o recurso não for de
embargos declaratórios ou de agravo de instrumento, dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de quinze (15) minutos para cada um, a fim de sustentarem as razões do recurso.
Art. 555. O julgamento da turma ou câmara será tornado
pelo voto de três juízes, seguindo-se ao do relator o do revisor
e o do terceiro juiz.
Parágrafo único. E facultado a qualquer juiz, que tiver
assento na turma ou câmara, pedir vista, por urna sessão, se não
estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto.
Art. 556. Proferidos os votos, o presidente anunciará o
resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o
relator, ou, se este for vencido, o autor do primeiro voto vencedor.
Art. 557. Se o agravo for manifestamente improcedente, o
relator poderá indeferi-lo por despacho. Também por despacho
poderá convertê-lo em diligência se estiver insuficientemente instruído.
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Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá re ...
curso para O órgão a que competiria julgar o agravo.

Art. 558. O agravante poderá requerer ao relator, nos casos
de prisão de depositário infiel, adjudicação, remissão de bens ou de
levantamento de dinheiro sem prestação de caução idônea, que
suspenda a execução da medida até o pronunciamento definitivo
da turma ou câmara.
Parágrafo único. Igual competência tem o juiz da causa eu ...
quanto o agravo não tiver subido.
Art. 559. A apelação não será incluída em pauta antes do
agravo de instrumento interposto no mesmo processo.
Parágrafo único. Se ambos os recursos houverem de ser jul...
gados na mesma sessão, terá precedência o agravo.
Art. 560. Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquela.
Parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade Sttprfvel. o tribunal converterá o julgamento em diligência, ordenando a remessa dos autos ao juiz, a fim de ser sanado o vício.
Art. 561. Rejeitada a preliminar. ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir...se-ão a discussão e [ulqamenta da matéria principal, pronunciando-se sobre esta os juízes

vencidos na preliminar.
Art. 562. Preferirá aos demais o recurso cujo julgamento
tenha sido iniciado.

Art. 563. O acórdão será apresentado para a conferência,
na primeira sessao seguinte à do julgamento. pelo juiz incumbido
de lavrá-lo.
Art. 564. Lavrado o acórdão. serão as suas conclusões
publicadas no órgão oficial dentro de dez (10) dias.
Art. 565. Desejando proferir sustentação oral. poderão os
advogados requerer que na sessão imediata seja o feito julgado
em primeiro lugar. sem prejuízo das preferências legais.
Parágrafo único. Se tiverem subscrito o requerimento os
advogados de todos os interessados, a preferência será concedida
para a própria sessão.
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LIVRO 11

DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
Título I

DA EXECUÇÃO EM GERAL
CAPÍTULO 1

DAS PARTES
Art. 566.
I
II

Podem promover a execução forçada:

o credor a quem a lei confere título executivo:
o Ministério Público, nos casos prescritos em lei.

Art. 567. Podem também promover a execução, ou nela
prosseguir:
I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sem-pre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito
resultante do título executivo;
II
o cessionário, quando o direito resultante do título exe-cutivo lhe foi transferido por ato entre vivos;
III
o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
Art. 568.
I II

III
IV

V-

A execução atingirá:

o devedor, reconhecido como tal no título executivo:
o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do
credor, a obrigação resultante do título executivo;
o fiador judicial:
o responsável tributário, assim definido na legislação
própria.

Art. 569. O credor tem a faculdade de desistir de toda a
execução ou de apenas algumas medidas executivas.
Art. 570. O devedor pode requerer ao juiz que mande
citar o credor a receber em juízo o que lhe cabe conforme o título
executivo judicial; neste caso, o devedor assume, no processo, posi-ção idêntica à do exeqüente.
Art. 571. Nas obrigações alternativas, quando a escolha
couber ao devedor, este será citado para exercer a opção e realizar
a prestação dentro em dez (10) dias, se outro prazo não lhe foi
determinado em lei, no contrato, ou na sentença.
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§ 10 Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a
exercitou no prazo marcado.
g: 2 9 Se a escolha couber ao credor, este a indicará na petição
inicial da execução.

Art. 572. Quando o juiz decidir relação jurídica SUjeita a
condição ou termo. o credor não poderá executar a sentença sem
provar que se realizou a condição ou que ocorreu o termo.
Art. 573. É lícito ao credor. sendo o mesmo o devedor,
cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma
do processo.
Art. 574. O credor ressarcirá ao devedor os danos que
este sofreu. quando a sentença, passada em julgado. declarar
inexistente. no todo ou em parte, a obrigação. que deu lugar
à

execução.
CAPITULO

n

DA COMPETENCIA
Art. 575. A execução, fundada em titulo judicial, precesser-se-à perante:
I II -

os tribunais superiores. nas causas de sua competência
originária;
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III

o juízo que homologou a sentença arbitral;

IV

o juízo cível competente, quando o título executivo for
a sentença penal condenatória.

Art. 576. A execução, fundada em título extrajudicial, será
processada perante o juízo competente, na conformidade do dis ..
posto no Livro I, Título IV, Capítulos 11 e 111.
Art. 577. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e os oficiais de justiça os cumprirão.
Art. 578. A execução fiscal (art. 585, VI) será proposta
no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou
no do lugar onde for encontrado.
Parágrafo único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando houver
mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação
poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se praticou o
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ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não
mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a
dívida deles se originar.
Art. 579. Sempre que, para efetivar a execução, ror ne...
cessáno o emprego da força policial, o juiz a requisitará .
CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA REALIZAR
QUALQUER EXECUÇÃO
Secção 1 -

Do inadimplemento do devedor

Art. 580. Verificado o inadimplemento do devedor. cabe ao
credor promover a execução.
Parágrafo único. Considera-se inadimplente o devedor, que
não satisfaz espontaneamente: o direito reconhecido pela sentença,
ou a obrigação, a que a lei atribuir a eficácia de título executivo.
Art. 581. O credor não poderá iniciar a execução, ou nela
prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação; mas poderá recusar
o recebimento da prestação, estabelecida no título executivo, se
ela não corresponder ao direito ou à obrigação; caso em que
requererá ao juiz a execução, ressalvado ao devedor o direito de
embargá-la.
Art. 582. Em todos os casos em que é defeso a um con...
traente. antes de cumprida a sua obrigação, exiqir o implemento da
do outro, não se procederá à execução, se o devedor se propõe
satisfazer a prestação, com meios considerados idôneos pelo juiz,
mediante a execução da contraprestação pelo credor, e este, sem
justo motivo, recusar a oferta.
Parágrafo único. O devedor poderá, entretanto, exonerar-se
da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa; caso
em qUE" o juiz suspenderá a execução, não permitindo que o credor
a receba, sem cumprir a contraprestação, que lhe tocar.

Secção 11 -

Do título executivo

Art. 583. Toda execução tem por base título executivo
judicial ou extrajudicial.
Art. 584.
I
Il

São títulos executivos judiciais:

a sentença condenatória proferida no processo civil;
a sentença penal condenatória transitada em julgado;
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III
IV

V

a sentença homologatória de transação, de conciliação.
ou de laudo arbitral;
a sentença estrangeira, homologada pelo Supremo T ri-..
bunal Federal;
o formal e a certidão de partilha.

Parágrafo único. Os títulos a que se refere o número V deste
artíqo têm força executiva exclusivamente em relação ao inventariante. aos herdeiros e aos sucessores a título universal ou sín ..
guIar.
Art. 585.

I
II -

III
IV

V VI -

VII -

São títulos executivos extrajudiciais:

a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o
cheque;
o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste
a obrigação de pagar quantia determinada. ou de en...
tregar coisa fungível;
o contrato de hipoteca, de penhor, de anticrese, de caução e de sequro em geral;
o crédito decorrente de foro, laudêmio, aluguel ou renda
de imóvel, bem como encargo de condomínio, desde que
comprovado por contrato escrito;
o crédito de serventuário de justiça, de perito, de íntérprete. ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou
honorários forem aprovados por decisão judicial;
a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União,
Estado, Distrito Federal. Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei.
todos os demais títulos, a que, por disposição expressa,
a lei atribuir força executiva.

§ 1'. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não
inibe a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança.

§ 2'. Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal
Federal, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais.
oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva,
há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do
lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação.
Art. 586. A execução para cobrança de crédito, fundar-se-á
sempre em titulo líquido, certo e exigível.

§ 1Q Quando o título executivo for sentença, que contenha
condenação genérica, proceder-se-á primeiro à sua liquidação.
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§ 29 Quando na sentença há uma parte líquida e outra íllquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta.
Art. 587. A execução é definitiva. quando fundada em
.sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial; é provisória, quando a sentença for impugnada mediante recurso, rece-bido só no efeito devolutivo.
Art. 588. A execução provisória da sentença [ar-se-á do
mesmo modo que a definitiva, observados 0S seguintes principias:
I - corre por conta e responsabilidade do credor, que pres...
tará caução, obrigando-se a reparar os danos causados
ao devedor;
II - não abranqe os atos que importem alienação do domí...
nio, nem permite, sem caução idônea, o levantamento de
depósito em dinheiro:
IH - fica sem efeito, sobrevindo sentença que modifique ou
anule a que roi objeto da execução, restituindo-se as
coisas no estado anterior.
Parágrafo único. No caso do número Hl, deste artigo, se a
'sentença provisoriamente executada for modificada ou anulada ape-nas em parte. somente nessa parte ficará sem efeito a execução
Art. 589. A execução definitiva Iar-se-á nos autos princí...
pais; a execução provisória, nos autos suplementares. onde os
houver, ou por carta de sentença, extraída do processo pelo escrivão
-e assinada pe lo juiz.
Art.
I
II
1I1
IV
V

590. São requisitos da carta de sentença:
autuação;
petição inicial e procuração das partes;
contestação;
sentença exeqüenda;
despacho do recebimento do recurso.

Parágrafo único. Se houve habilitação, a carta conterá a
sentença que a julgou.
CAPiTULO IV

DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
Art. 591. O devedor responde. para o cumprimento de suas
-obríqações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as
.restríções estabelecidas em lei.
Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens:
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução de
sentença proferida em ação fundada em direito real;
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do SOCIO, nos termos da lei;
do devedor, quando em poder de terceiros;
do cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios,
reservados ou de sua meação respondem pela dívida;
alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução.

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação
ou oneração de bens:
I
II

III

quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi.. . lo à insolvência;
nos demais casos expressos em lei.

Art. 594. O credor, que estiver, por direito de retenção, na
posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover a
execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que"
se achar em seu poder.
Art. 595. O fiador, quando executado, poderá nomear à
penhora bens livres e desembargados do devedor. Os bens do,
fiador ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem
insuficientes à satisfação do direito do credor.
Parágrafo único. O fiador, que pagar a dívida, poderá
executar o afiançado nos autos do mesmo processo.
Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem
pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei; o
sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir
que sejam primeiro excutidos os bens da socíedade .

§ 1Q. Cumpre ao sócio, que alegar o benefício deste artigo,
nomear bens da sociedade, sitos na mesma comarca, livres e de . .
sembargados, quantos bastem para pagar o débito.
§ 29 • Aplica.. . se aos casos deste artigo o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 597. O espólio responde pelas dívidas do falecido:
mas, feita a partilha. cada herdeiro responde por elas na proporção
da parte que na herança lhe coube.
CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as dispo,..·
sições que regem o processo de conhecimento.
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Art. 599. O juiz pode, em qualquer momento do processo:
I
ordenar o comparecimento das partes;
II - advertir ao executado que o seu procedimento constitui
ato atentatório à díqnídade da justiça.
Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da justiça
ato do executado que:
I
II

In
IV

frauda a execução;
se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e
meios artificiosos;
resiste injustificadamente às ordens judiciais;
não indica ao juiz onde se encontram os bens sujeitos
à execução.

Art. 601.

Se. advertido, o executado perseverar na prática

-de atos definidos no artigo antecedente, o juiz, por decisão, lhe
proibirá que daí por diante fale nos autos.

Preclusa esta decisão,

é defeso ao executado requerer, reclamar, recorrer, ou praticar no

processo quaisquer atos, enquanto não lhe ror relevada a pena.
Parágrafo único. O juiz relevará a pena, se o devedor se
comprometer a não mais praticar qualquer dos atos definidos no
attigo antecedente e der fiador idôneo, que responda ao credor pela
dívida principal. juros, despesas e honorários advocatícios.
Art. 602. Toda vez que a condenação à indenização por
ato ilícito incluir prestações alimentícias, o juiz condenará o réu
também a prestar uma caução, de natureza e valor que assegurem o
cabal cumprimento da obríqação ,

§ 19 • O devedor será citado para oferecer a caução em cinco
(5) dias, sob pena de execução na forma do S 8" e seguintes.
S 2'. Dentro de cinco (5) dias do oferecimento, poderá o
credor impugnar a caução oferecida, decidindo o juiz em seguida.
§ 3 9 • Aceitando o juiz a caução oferecida, será ela efetuada
no prazo de cinco (5) dias:
I
por termo nos autos, se fidejussória;
II
mediante hipoteca, penhor ou anticrese, se consistente em
bens imóveis, móveis ou semoventes;
lU
na forma da legislação própria, se consistente em ações.
§ 4°. Aceita a impugnação do credor, poderá o devedor, no
prazo de cinco (5) dias. lazer nova oferta. Indeferida esta, farse...á a execução na forma do § 8 9 e seguintes.
§ 5º A requerimento do interessado, pode o juiz, a qualquer
tempo, determinar o reforço ou a redução da caução, quando reco..
nhecer alterações no estado de fato que autorizem a medida.
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§ 6 9 • São dispensados da caução a que se refere este arnqo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os
Munícípíos, e as respectivas autarquias.
§ 7 0 • Aplica-se aos casos previstos neste o disposto no ar.. .
tig'J 734.
§ 8". Não pagas as prestações alimentícias por três meses.
sucessivos, o juiz imporá ao devedor, a requerimento do credor, a
constituição de um capital cuja renda assegure o cumprimento da
obrigação. Antes de decidir. ouvirá o devedor em três (3) dias,
nos quais poderá este purgar a mora.
§ 9 9 • Esse capital representado por imóveis ou títulos da di....
vida pública federal, será inalienável e impenhorável:
I
11 -

durante a vida da vítima;
falecendo a vítima em conseqüência do ato ilícito, eu ....
quanto durar a obrigação do devedor.

§ 10. Cessada a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará, conforme o caso, cancelar o ato em que consistiu a caução
ou a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade.
CAPÍTULO VI

DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
Art. 603. Procede-se à liquidação, quando a sentença não
determinar o valor ou não individuar o objeto da condenação.
Art. 604. Far-se-â a liquidação por cálculo do contador,
quando a condenação abranger:
I
juros ou rendimento do capital, cuja taxa é estabelecida
em lei ou contrato;
Il
o valor dos gêneros, que tenham cotação em bolsa;
III
o valor dos títulos da divida pública, bem COmo de ações
ou obrigações de sociedades, desde que tenham cotação
em bolsa .
Are. 605, Elaborado o cálculo, sobre este manifes tar-se-âo
as partes no prazo comum de cinco (5) dias; o juiz, em seguida,
decidirá.
Parágrafo único. Do mandado executivo constará. além do
cálculo, a senten ça .
Art. 606. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:
I - determinado pela sentença ou convencionado pelas partes:
II - o exigir a natureza do objeto da liquidação.
Ar!. 607. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz
nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo.
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Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão
as partes manifestar-se no prazo de dez (10) dias, o juiz proferirá
a sentença ou designará audiência de instrução e julgamento, se
necessário.
Art. 608. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para
determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar
e provar fato novo.
Art. 609. Observar-se-á, na liquidação por artigos, o procedimento ordinário, regulado no Livro I deste Código.
Art. 610. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide,
ou modificar a sentença, que a julgou.
Art. 611. Julgada a liquidação, a parte promoverá a execução, citando pessoalmente o devedor.
Título 11

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em
que tem lugar o concurso universal (art. 751, !lI), realiza-se a
execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito
de preferência sobre os bens penhorados.
Art. 613. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos
bens, cada credor conservará o seu título de preferência.
Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir
a citação do devedor e instruir a petição inicial:
I
com o título executivo, salvo se ela se fundar em sentença (art. 584);
II
com a prova de que se verificou a condição, ou OCOrreu
o termo (art. 572).
Art. 615. Cumpre ainda ao credor:
I
indicar a espécie de execução que prefere, quando por
mais. de um modo pode ser efetuada;
II
requerer a intimação do credor, pignoratício, hipotecário,
ou anticrético, ou usufrutuário, quando a penhora recair
sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou
usufruto;
IH
pleitear medidas acautelatórias urgentes;
IV
provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corres...
pende, ou que lhe assegura o cumprimento, se o exe-
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cutado não for obrigado a satisfazer a sua prestação se...
não mediante a contraprestação do credor.
Art. 616. Verificando o juiz que a petição inicial está
incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispen...
sàveís fi propositura da execução, determinará que o credor a corri [a,
no prazo de dez (10) dias, sob pena de ser indeferida.
Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo [uiz , in.. .
terrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com
observância do disposto no art. 219.
Art. 618. É nula a execução:
I
se o título executivo não for líquido, certo e exigível
(art. 586);
li
se o devedor não for regularm2:llte citado;
III
se instaurada antes de se verificar a condição ou de
ocorrido o termo, nos casos do art. 572.
Art. 619. A alienação de bem aforado ou gravado por penhor, hipoteca. anticrese ou usufruto será ineficaz em relação ao
senhorio direto, ou ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
ou usufrutuário, que não houver sido intimado.
Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o devedor.
CAPÍTULO II

DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

Secção I -

Da entrega de coisa certa

Art. 621. Quem for condenado a entregar coisa certa será
citado para. dentro de dez (10) dias. satisfazer o julgado ou, seguro o juizo (art. 737, If). apresentar embargos.
Art. 622. O executado poderá depositar a coisa, em vez de
entrega...la, quando quiser opor embargos.
Art. 623. Depositada a coisa, o exeqüente poderá levantá...la
antes do [ulqamento dos embargos, salvo se estes foram recebidos
com sobrestamento da execução (art. 741).
Art. 624. Se o executado entreqar a coisa, lavrar...se ... á o
respectivo termo e dar-se... á por finda a execução, salvo se esta, de
acordo com a sentença, tiver de prosseguir para o pagamento de
trutas e ressarcimento de perdas e danos.
Art. 625. Não sendo a coisa entreque ou depositada, nem
admitidos embargos suspensivos da execução, expedir-se.. .á em favor
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do exeqüente mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão.
conforme se tratar de imóvel ou de móvel.
Art. 626. Alienada a coisa quando já litigiosa, expedir.. . se.. . á
mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido de..
pois de depositá-la.
Art. 627. O credor tem direito a receber. além de perdas e
danos, o valor da coisa, quando esta não lhe for entregue, se de.. .
teríorou, não for encontrada ou não for reclamada do poder do
terceiro adquirente.

§ 1Q Não constando da sentença o valor da coisa, ou sendo
írnpossivel a sua avaliação, o credor Iar-lhe.. .á a estimativa, sujeitan..
do . . se ao arbitramento judicial.
§ 2 Q O valor da coisa e as perdas e danos serão apurados em
liquidação de sentença.
Art. 628. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa
pelo devedor ou por terceiros. de cujo poder ela houver sido tirada,
a liquidação prévia é obrigatória. Se houver saldo em favor do
devedor. o credor o depositará ao requerer a entrega da coisa; se
houver saldo em favor do credor, este poderá cobrá-lo nos autos
do mesmo processo.

Secção Il -

Da entrega de coisa incerta

Art. 629. Quando a execução recair sobre coisas determina...
das pelo gênero e quantidade, o devedor será citado para entregá...
las individualizadas. se lhe couber a escolha; mas se essa couber ao
credor, este a indicará na petição inicial.
Art. 630. Qualquer das partes poderá. em quarenta e oito
(48) horas. impugnar a escolha feita pela outra. e o juiz decidirá de
plano, ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.
Art. 631. Aplicar...se...á à execução para entrega de coisa in.. .
certa o estatuído na secção anterior.
CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇõES DE FAZER
E DE NÃO FAZER
Secção I -

Da obrigação de fazer

Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação de
tazer, o devedor será citado para cumprir o julgado no prazo que o
juiz lhe assinar, se outro não estiver já determinado.
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Art. 633. Se, no prazo fixado, o devedor não satisfizer a
obrigação. é lícito ao credor, nos próprios autos do processo, requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou haver perdas
e danos; caso em que ela se converte em indenização.
Parágrafo umco . O valor das perdas e danos será apurado
em liquidação. sequíndo-se a execução para cobrança de quantia
certa.
Art. 634. Se o fato puder ser prestado por terceiro, o juiz,
a requerimento do credor, poderá decidir que aquele o realize à
custa do devedor.

§ 1Q O juiz nomeará um perito que avaliará o custo da prestação do fato. mandando em seq uida expedir editais de concor...
rencia pública, com o prazo máximo de trinta (30) dias.

§ 2' As propostas serão acompanhadas de prova do depósito
da importância, que o juiz estabelecerá a título de caução.

§ 3' No dia, lugar e hora designados, abertas as propostas,
escolherá o juiz a mais vantajosa.

S 4 0 Se o credor não exercer a preferência a que se refere o
artigo 637, o concorrente, cuja proposta foi aceita, obriqar-se...á,
dentro de ,;nco (5) dias, por termo nos autos, a prestar o fato, sob
pena d- perder a quantia caucionada.
S 59 Ao assinar o termo, o contratante fará nova caução de
vinte por cento (20 0/0) sobre o valor do contrato.
§ 6' No caso de descumprimento da obrigação assumida pelo
concorrente ou pelo contratante, a caução. referida nos §§ 49 e 59.
reverter-á em benefício do credor.
§ 79 O exeqüente adiantará ao contratante as quantias esta..
belecidas na proposta aceita.
Art. 635. Prestado o fato, o JUiZ ouvirá as partes no prazo
de ,'. ( 10) dias: não havendo impugnação, dará por cumprida fi
obriqaçã-» em caso contrário, decidirá a impugnação.
Art. 636. Se o contratante não prestar o fato no prazo, ou
se o praticar ele modo incompleto ou defeituoso, poderá o credor
requerer ao juiz. no prazo de dez (10) dias. que o autorize a
concluí...lo. ou a repará ...lo, por conta do contratante.
Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de cinco (5)
dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e
condenará o contratante a pagá..lo.
Art. 637. Se o credor quiser executar, ou mandar executar,
sob sua direção e vigilância. as obras e trabalhos necessários à
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prestaçãc do fato, terá preferência, em igualdade de condições
de oferta. ao terceiro.
Parágrafo único. O direito de preferência será exercido no
prazo de cinco (5) dias, contados da escolha da proposta, a que
alude o art. 634, § 3".
Art. 638. Nas obrigações de fazer, quando for convenciona-Jo que o devedor a faça pessoalmente, o credor poderá requerer
ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la.
Paràqre rc único. Havendo recusa ou mora do devedor, a
obrigação pessoal do devedor converter-se-á em perdas e danos,
aplicando-se outrossim o disposto no artigo 633.
Art. 639. Se aquele que se comprometeu a concluir Um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e
não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza
o mesmo efeito do contrato a ser firmado.
Art. 640. Tratando-se de contrato, que tenha por objeto a
transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro
direito, a ação nâo será acolhida se a parte, que a intentou, não
cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais,
salvo se ainda não exigível.
Art. 64 l . Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos
os efeitos da declaração não emitida.

Secção II -

Da obrigação de não tazer

Art. 642. Se o devedor praticou o ato, a cuja abstenção esteva onrigado pela lei ou pelo contrato, O credor requererá ao juiz
que lhe assine prazo para desfazê-lo.
Art. 643. Havendo recusa ou mora do devedor, o credor re ...
quererá ao juiz que mande desfazer o ato à sua custa, respondendo
o devedor por perdas e danos.
Parágrafo único. Nao sendo possível desfazer-se o ato, a
obrigação resolve-se em perdas e danos.

Secção III -

Das disposições comuns às secções precedentes

Art. 644. Se a obrigação consistir em Iazer ou não fazer. o
credor poderá pedir que o devedor seja condenado a pagar uma pena
pecuniária por dia de atraso no cumprimento, contado o prazo da
data estabelecida pelo juiz.
Art. 645. A condenação na pena pecuniária deverá constar
da sentença, que julgou a lide.
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CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE
Secção I

Da penhore, da avaliação e da arrematação
Subsecção I -

Das disposições gerais

Art. 646. A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor
(artigo 591) .
Art. 647.
I
Il

In -

A expropriação consiste:

na alienação de bens do devedor;
na adjudicação em favor do credor;
no usufruto de imóvel ou de empresa.

Art. 648. Não estão sujeitos à execução Os bens que a lei
considera impenhoráveis ou inalienáveis.
Art. 649.
1 -

São absolutamente impenhoráveis:

os bens ínalíenáveís e os declarados, por ato voluntário,
não sujeitos à execução:

II -

as provisões de alimento e de combustível, necessárias à
manutenção do devedor e de sua família durante um
mês;

In -

o anel nupcial e os retratos de família;

IV -

os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos
funcionários públicos, o soldo e Os salários, salvo para
pagamento de prestação alimentícia;

V VI -

os equipamentos dos militares:
os livros. as máquinas, os utensílios e os instrumentos,
necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão:

VII

as pensões. as tenças ou os montepios, perce hidos dos
cofres públicos. ou de institutos de previdência. bem
como os provenientes de liberalidade de terceiro. quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família:

VIII -

os materiais necessários para obras em andamento. salvo
se estas forem penhoradas;

IX -

o seguro de vida.
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Podem ser penhorados, à falta de ou'-oe bens:

os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, salvo
se destinados a alimentos de incapazes, bem como de
mulher viúva, solteira, desquitada, ou de pessoas idosas:

as imagens e os objetos do culto religioso, sendo de
grande valor.

Art. 651. Antes de arrematados ou adjudicados os bens,
pode o devedor. a todo tempo, remir a execução, pagando ou consíqnando a importância da dívida, mais juros, custas e honorários
advocatícios.
Subsecção 11 -

Da citação do devedor e da nomeação de bens

Art. 652. O devedor será citado para, no prazo de vinte e
quatro (21) horas, pagar ou nomear bens à penhora.

§ IQ
citação.

O oficial de justiça certificará, no mandado, a hora da

§ 29

Se não localizar o devedor, o oficial certificará cumpridamente as diligências realizadas para encontrá...lo.

Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor.
arrestar-lhe...á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
Parágrafo único. Nos dez (10) dias seguintes à efetivação
do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três (3) vezes
em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido.
Art. 651. Compete ao credor, dentro de dez (10) dias.
contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere
o parágrafo úníco do artigo anterior, requerer a citação por edital do
devedor. Findo o prazo do edital. terá o devedor o prazo a que
se refere o artiqo 652, convertendo-se o arresto em penhora em
caso de não ~"=tgamento.
Art. 655.

Incumbe ao

devedor, ao fazer a

nomeação de

r-ens, observar a seguinte ordem:

I -

11 111 IV

V
VI
Vll

dinheiro;
pedras e metais preciosos;
títulos da dívida pública da União ou dos Estados;
títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa:
móveis;
veículos;
semoventes;
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VIII
IX
X

S1

imóveis;
navios e aeronaves;
direitos e ações.
Q

I

Incumbe também ao devedor:
quanto aos bens imóveis, indicar...lhes as transcrições
aquisitivas, situá-los e mencionar as divisas e confron-tações;

°

11

quanto aos móveis, particularizar...lhes estado e o lugar
em que se encontram;
III
quanto aos semoventes, especificá...los, indicando o número de cabeças e o imóvel em que se acham;
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá-lo,
descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a data
do vencimento.

, ,§ 2'" Na execução de crédito pignoratício, anticrético ou
hipotecário, a penhora, independentemente de nomeação, recairá
sobre a coisa dada em garantia.
Art. 656.

Ter...se-á por ineficaz a nomeação, salvo convindo

o credor:
I -

Il Hl

IV -

V

VI

se não obedecer à ordem legal;
se não versar sobre os bens designados em lei, contrato
ou ato judicial para o pagamento;
se, havendo bens no foro da execução, outros hajam
sido nomeados;
se o devedor, tendo bens livres e desembargados, no...
mear outros que o não sejam;
se os bens nomeados forem insuficientes para garantir
a execução;
se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir qual...
quer das indicações a que se referem os números I a IV
do § l' do artigo anterior,

Parágrafo único. Aceita a nomeação, cumpre ao devedor,
dentro de prazo razoável assinado pelo juiz, exibir a prova de propriedade dos bens e, quando for O caso, a certidão negativa de
ônus.
Art. 657, Cumprida a exigência do artigo antecedente, a
nomeação será reduzida a termo, havendo-se por penhorados os
bens: em caso contrário, devolver-se-á ao credor o direito à nomeação.
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano as dúvidas suscítadas pela nomeação.

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

119

Art. 658. Se o devedor não tiver bens no foro da causa,
far...se-á a execução por carta, penhorando...se, avaliando-se e alie...
nando-se os bens no foro da situação (artigo 747) .
Subsecção lI! -

Da penhora e do depósito

Art. 659. Se o devedor não pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para O pagamento do principal, juros. custas e honorários advocatí...
cios.

§ lo Efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os
bens. ainda que em repartição pública; caso em que precederá requisição do juiz ao respectivo chefe.
§ 2(,0 Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que
o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvida pelo paqamento das custas da execução.
§ 3 Q No caso do parágrafo anterior e bem assim quando não
encontrar quaisquer bens penhoráveis, o oficial descreverá Da certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do de...
vedor.
Art. 660. Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de
obstar a penhora dos bens. o oficial de justiça comunicará o. tato ao
juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.
Art. 661. Deferido o pedido mencionado no artigo antece...
dente, dois (2) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrom...
bando portas, móveis e gavetas, onde- presumirem que se achem os
bens, e lavrando de tudo auto circunstanciado, que será assinado
por duas (2) testemunhas, presentes à diligência.
Art. 662. Sempre que necessário, o juiz requisitará força
policial. a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens
e na prisão de quem resistir à ordem.
Art. 663. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o
auto de resistência, entregando uma via ao escrivão do processo
para ser junta aos autos e a outra FI. autoridade policial, a quem
entregarão o preso.
Paráqi-afo único, Do auto de resistência constará o rol de
testemunhas, com a sua qualificação.
Art. 664. Considerar-se-á feita a penhora mediante a
apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as dili...
gências forem concluídas no mesmo dia.
Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á
para cada qual um auto.
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O auto de penhora conterá:

a indicação do dia, mês. ano e lugar em que foi feita:
os nomes do credor e do devedor;
a descrição dos bens penhorados. com os seus caracte...
rísticos:
a nomeação do depositário dos bens.

Art. 666. Se o credor não concordar em que fique como de...
positârio o devedor, depositar-se...ão:
1 -

11 -

no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou
em um banco, de que o Estado-Membro da União possua mais de metade do capital social integralizado: ou,
em falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências
suas no lugar, em qualquer estabelecimento de crédito,
designado pelo juiz, as quantias em dinheiro. as pedras
e os metais preciosos, bem como os papéis de crédito;
em poder do depositário judicial. os móveis e os imóveis

urbanos:
III -

em mãos de depositário particular, os demais bens. na
forma prescrita na Subseção V deste Capítulo.

Art. 667.
I -

nIH -

Não se procede à segunda penhora. salvo se:

a primeira for anulada;
executados os bens, o produto da alíenacão não bastar
para o pagamento do credor;
O credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arrestados
ou onerados.

Art. 668. O -levedor. ou responsável, pode, a todo tempo,
antes da arrematação ou da adjudicação, requerer a substituição
do bem penhorado por dinheiro; caso em que a execução correrá
sobre a quantia depositada.
Art. 669. Feita a penhora, o otícíal de justiça intimarã
devedor para embargar a execução no prazo de dez (10) dias.

O

§ I Q Recaindo a penhora em bens imóveis, será também ínti...
mada a mulher do devedor.
§ 2 Q Quando a penhora recair em bens reservados da mulher;
daquela será intimado o marido.
Art. 670. O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens
penhorados quando:
I
11 -

sujeitos a deterioração ou depreciação;
houver manifesta vantagem.
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Parágrafo único. Quando uma das partes requerer a aliena...
ção antecipada dos bens penhorados, o juiz ouvirá sempre a outra
antes de decidir.
Subsecção IV -

Da penhora de créditos e de outros direitos
patrimoniais

Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do devedor.
o oficial de justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer a hipótese
prevista no artigo seguinte, considerar...se-á feita a penhora pela
intimação:
I 11 -

do devedor, para que não pratique ato de disposição de
crédito;
do seu devedor para que não pague ao executado .

Art. 672. A penhora de crédito, representado por letra de
câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos. lar...
se-á pela apreensão do documento, esteja ou não em poder do de ...
vedor ,

§ 1ç Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar
a dívida, será havido COIDO depositário da importância.
§ 2 Q O terceiro só se exonerará da obrigação, depositando
em juízo a importância da dívida.
§ 3Q Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a
quitação, que este lhe der, considerar...se-á em fraude de execução.
§ 4 Q A requerimento do credor, o juiz determinará o campa...
recimento, em audiência especialmente designada, do devedor e do
terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.
Art. 673. Fc
a penhora em direito e ação do devedor, e
não tendo este oferecido embargos, ou sendo estes rejeitados, o
credor fica sub-rogado nos direitos do devedor até a concorrência
do seu crédito.

§ 10 O credor pode preferir, em vez da sub-rogação. a alie...
nação judicial do direito penhorado, caso em que declarará a sua
vontade no prazo de dez (10) dias contados da realização da
penhora.
§ 2 9 A sub-rogação não impede ao sub-roqedo, se não receber o crédito do devedor, de prosseguir na execução, nos mesmos
autos, penhorando outros bens do devedor.
Art. 671. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo,
averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação
que lhe corresponder, d tim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem e caber ao devedor.
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Art. 675. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro
a juros, de ou-eito a rendas, ou de prestações periódicas. o credor
poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida
que torem sendo depositadas, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as rpgras da imputação em pagamento.
Art. 676. Recaindo a penhora sobre direito. que tenha por
objeto prestação ou restituição de coisa determinada, o devedor será
intimado para. no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a

execução.
Subsecção V - Da penhora, do depósito e da administração
de empresa e de outros estabelecimentos
Art. 677. Quando a penhora recair em estabelecimento co ..
merctal, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações
pu edifício em construção, o juiz nomeará um depositário, determi.. .
nando-lhe que apresente em dez (10) dias a forma de administração.
§ l' Ouvidas as partes, o juiz decidirá.
§ 2' É lícito, porém, às partes ajustarem a forma de admínístração. escolhendo . . . depositário; caso em que o juiz homologará
por despacho a indicação.
Art. 678. A penhora de empresa, que funcione mediante
concessão ou autorização, far-se.. .á, conforme o valor do crédito,
sobre a renda, sobre determinados bens, ou sobre todo o patrimônio.
nomeando o juiz como depositário, de preferência, um dos seus
diretores.
Paráqrafo único. Quando a penhora recair sobre a renda, ou
sobre determinados bens, o depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento observando-se, quanto ao
mais, o disposto nos artigos 716 a 720; recaindo, porém, sobre todo
o patrimônio, prosseguirá a execução os seus ulteriores termos,
ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o poder pú . .
blíco, que houver outorgado a concessão.
Art. 679. A penhora sobre' navio ou aeronave não obsta
a que continue navegando ou operando até a alienação; mas o juiz,
ao conceder a autorização para navegar ou operar, não permitirá
que saia do porto ou aeroporto antes que o devedor faça o seguro
usual contra riscos.
Subsecção VI -

Da avaliação

Art. 680. Não sendo embargada a execução, Ou sendo refeitados os embarqos, recebidos com deito suspensivo, o juiz
nomeará um perito para estimar os bens penhorados, se não houver,
na comarca, avalir-dor ofrcial .
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Art. 681 . O laudo do avaliador, que será apresentado em
dez (10) dias, conterá:

I
II

a descrição dos bens, com os seus característicos, e a
indicação do estado em que se encontram;
o valor dos bens.

Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de cômoda
divisão, o perito, tendo em conta o crédito reclamado, o avaliará em
suas partes, suqerrnoo os possíveis desmembr amentos .
Art. 682. O valor dos títulos da divida pública, das ações
das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será
o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no
órgão oficial.
Art. 683. Não se repetirá a avaliação, salvo quando:
1
se provar erro ou dolo do avaliador:
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve di ..
minuição do valor dos bens"
Art 684. Não se procederá à avaliação se:
I
o credor aceitar a estimativa feita na nomeação de
bens;
II
se tratar de títulos ou de mercadorias, que tenham
cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação oficial:
III - os bens Iorem de pequeno valor.
Art. 685· Após a avaliação, poderá mandar o juiz. a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária:
1 - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la
para outros, que bastem à execução, se o valor dos
penhorados for consideravelmente superior ao crédito
do exeqüente e acessórios;
II - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens
mais valiosos, se o valor dos penhoradas for inferior ao
referido crédito.
Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o
juiz mandará publicar os editais de praça.
Subsecção VII -

Da arrematação

Art. 686. A arrematação será precedida de edital. que
conterá:
1 - a descrição do hem penhora do com os SfZ:US caracterteticos e, tratando-se de imóvel, a situação, as divisas e
a transcrição aquisitiva ou a inscrição:
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o valor do bem;
o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; e. sendo direito e ação. os autos do processo, em
que foram penhorados;
o dia, o lugar e a hora da praça ou do leilão;
a menção da existência de ônus, bem como de recurso
pendente da decisão;
a comunicação de que. se o bem não alcançar lance superior à importância da avaliação, sequír-se-á, em dia e
hora que forem desde logo designados entre os dea
(10) e os vinte (20) seguintes, a sua venda a quem
mais der.

~ I' No caso do art. 684, 11, constará do edital o valor da
última cotação anterior à expedição deste.
~ 2' A praça realizar-se-á no átrio do edifício do forum; o
leilão. onde estiverem os bens, ou no lugar designado pelo juiz.

Art. 687, O edital será afixado no átrio do edifício da
forum e publicado, em resumo, uma (I) vez no órgão oficial da
Estado, e duas (2) em jornal local diário, se houver,
~ 1Q
Entre a primeira publicação e a praça ou leilão mediará
o prazo de dez ( 10) dias, se os bens forem de valor igualou
inferior a duzentas (200) vezes o salário-mínimo em vigor na sede
do iuizo à data da avaliação e o de vinte (20) dias se de maior
valor.
~ 2' A segunda publicação sairá no dia da alienação [udicíal: se nesse dia não circular jornal. no dia imediatamente an ..
terlor .
§ 3' O devedor será intimado por mandado do dia e hora
da realização da praça ou leilão.

Art 688. Não se realizando, por motivo justo, a praça ou
o leilão, o juiz mandará publicar pela imprensa local e no órgão
oficial a transferência.
Parágrafo único. O escrrvao, o porteiro ou o leiloeiro, que
culposamente der causa à transferência, responde pelas despesas
da neve publicação. podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão
por cmco (5) a trinta (30) dias.
Art. 689. Sobrevindo a noite, prosseguirá a praça ou o
leilão 110 dia útil imediato, à mesma hora em que teve início,
independentemente de novo edital.
Art. 690. A arrematação far-se-á com dinheiro à vista, ou
a prazo de três (3) dias, mediante caução idônea,
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§ I' Ê admitido a lançar todo aquele que estiver na livre
administração de seus bens.
Excetuam-se:

I -

II
III

os tutores, os curadores, os testamenteiros, os admi.. .
nístradores, os síndicos, ou liquidantes, quanto aos
bens confiados à sua guarda e responsabilidade;
os mandatários, quanto aos bens. de cuja admínistraçâo
ou alienação estejam encarregados;
o juiz. o escrivão, o depositário, o avaliador e o oficial
de justiça.

§ 2' O credor, que arrematar os bens, não está obrigado
a exibir o preço; mas se o valor dos bens exceder o seu crédito,
depositará. dentro em três dias, a diferença, sob pena de desfazerse a arremaracào: ceso em que os bens serão levados a praça ou
ao leilão A custo do credor.
Art. 691. Se a praça ou o leilão for de diversos bens e
houver mais de um lançador. será preferido aquele que se propuser
a arrematá-los englobadamente. oferecendo para os que não tiverem licitante preço íqual ao da avaliação e para os demais o de
maior lanço.
Art. 692. Será suspensa a arrematação, logo que o produto
da alienação dos bens bastar para o pagamento do credor.
Art. 693. A arrematação constará de auto, que será lavrado vinte e quatro (24) horas depois de realizada a praça ou
o leilão.

Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo
arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro. a arrematação COlisíderar-se-á perfeita. acabada e irretratável.
Parágrafo único.

I
II
III -

IV -

Poderá, no entanto, desfazer...se:

por vicio de nulidade;
se não for pago o
caução;

preço ou se não for

prestada a

quando o arrematante provar, nos três (3) dias seguintes. a existência de ônus real não mencionado no
edital;
nos casos previstos neste Código (arts. 698 e 699).

Art. 695. Se o arrematante ou o seu fiador não pagar dentro de três (3) dias o preço, o juiz impor-lhe-á, em favor do
exeqüente, a multa de vinte por cento (20 0/0) calculada sobre o
lanço.
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1" Não preferindo o credor que os bens voltem a nova
praça ou leilão, poderá cobrar ao arrematante e ao seu fiador o
preço da arrematação e a multa, valendo a decisão como título
executivo.
S 2" O credor manifestará a opção. a que se refere o parágrafo antecedente, dentro em dez (10) dias, contados da verificação da mora .

*3

9

Não serão admitidos a lançar em nova praça ou leilão

o arrematante e o fiador remissos.

Art. 696. O fiador do arrematante. que pagar o valor do
lanço e a multa, poderá requerer que a arrematação lhe seja
transferida.
Art. 697. Quando a penhora recair sobre imóvel, far-se-á
a alienação em praça.
Art. 698. Não se efetuará a praça de imóvel hipotecado ou
emprazado, sem que seja intimado, com dez (10) dias pelo menos
de antecedência, o credor hipotecário ou o senhorio direto, que não
seja de qualquer modo parte na execução.
Art. 699. Na execução de hipoteca de vias férreas, não se
passará carta ao maior lançador, nem ao credor adjudicatário, antes
de intimar o representante da Fazenda Nacional, ou do Estado, a
que tocar a preferência, para, dentro de trinta (30) dias, usá-Ia se
quiser, paqando o preço da arrematação ou da adtudícaçâo ,
Art. 700. Quem estiver interessado em arrematar imóvel
sem o pagamento imediato da totalidade do preço, poderá, até cinco,
(5) dias antes da realização da praça, fazer por escrito o lanço, pro...
pondo pelo menos 500/0 (cinqüenta por cento) à vista e o restante
a prazo. garantido por hipoteca.
~ }9
A proposta indicará o prazo, a modalidade e as condições de paqamento do saldo.
~ 21' Se as partes concordarem com a proposta,
homologará. mandando suspender a praça.

o juiz a

Art. 701. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em
praça pelo menos oitenta por cento (80%) do valor da avaliação,
o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idôneo,
adiando a alienação por prazo não superior a um (1) ano.
§ 19 Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar.
mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a
alienação em praça.
~ 2'·' Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz
lhe imporá a multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da
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avaliação, em benefício do incapaz. valendo a decisão como título
executivo.

9 3 Q Sem prejuízo do disposto nos dois parágrafos antecedentes. o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do
adiamento.

*4

Findo o prazo do adiamento, o imóvel será alienado. na
forma prevista no art. 686, VI.
9

Art. 702. Quando o imóvel admitir cômoda divisão. o juiz,
a requerimento do devedor, ordenará a alienação judicial de parte
dele, desde que suficiente para pagar o credor.
Parágrafo único. Não havendo lançador. lar-se-á a alienação
do imóvel em sua integridade.
Art. 703.
1
II IH

A carta de arrematação conterá:

a descrição do imóvel, constante do título, ou, à sua
falta, da avaliação;
a prova da quitação dos impostos;
o auto de arrematação.

Art. 704. Ressalvados os casos de atribuição de corretores
da Bolsa de Valores e o previsto no art. 700, todos os demais
bens penhorados serão alienados em leilão público.
Art . 705.
1

Cumpre ao leiloeiro:

publicar o edital. anunciando a alienação;

II

realizar o leilão onde se encontrem os bens, ou no
lugar designado pelo juiz;

IH

expor aos pretendentes os bens ou as amostras das
mercadorias;

IV

receber do arrematante a comissão estabelecida em lei
ou arbitrada pelo juiz;

V -

receber e depositar, dentro em vinte e quatro (24)
horas, à ordem do juízo, o produto da alienação;

VI -

prestar contas nas quarenta e oito (48) horas subseqüentes ao depósito.

Art. 706.
credor.

O leiloeiro público será livremente escolhido pelo

Art. 707, Efetuado o leilão, lavrar-se-á o auto, expedindose a carta de arrematação.
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Secção li -

Do pagamento ao credor

Subsecção l-Das disposições gerais
Art. 708. O pagamento ao credor Iar-se-á:
I
pela entrega do dinheiro;
II
IH

pela adjudicação dos bens penhorados;
pelo usufruto de bem imóvel ou de empresa.
Subsecção II

~

Da entrega do dinheiro

Art. 709. O juiz autorizará que o credor levante, até a
satisfação integral de seu crédito. o dinheiro depositado para
segurar o juízo ou o produto dos bens alienados quando:
I -

II -

a execução for movida só a benefício do credor stn...
guIar, a quem, por força da penhora, cabe o direito de
preferência sobre os bens penhorados e alienados;
não houver sobre os bens alienados qualquer outro privilégio ou preferência, instituído anteriormente à pe,..
nhora .

Parágrafo único. Ao receber o mandado de levantamento,
o credor dará ao devedor, por termo nos autos, quitação da
quantia paga.

Art. 710. Estando o credor pago do principal, juros, custa.
e honorários, a importância que sobejar será restituída ao de-

vedor.
Art. 711. Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhesá distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro
lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais
concorrentes direito sobre a importância restante, observada a
anterioridade de cada penhora.
Art. 712. Os credores formularão as suas pretensões, requerendo as provas que irão produzir em audiência; mas a disputa
entre eles versará unicamente sobre o direito de preferência e a
anterioridade da penhora.

Art. 713.

Findo o debate, o juiz proferirá a sentença.

Subsecção III -

Da adjudicação de imóvel

Art. 714. Finda a praça sem lançador, é lícito ao credor,
oferecendo preço não inferior ao que consta do edital, requerer
lhe sejam adjudicados os bens penhorados.
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§ 10 Idêntico direito pode ser exercido pelo credor hipotecário e pelos credores concorrentes. que penhorarem o mesmo
imóvel.

§ 2' Havendo mais de um pretendente pelo mesmo preço.
proceder-se-á entre eles à licitação; se nenhum deles oferecer maior
quantia, o credor hipotecário preferirá ao exeqüente e aos credores
concorrentes.
Art. 715. Havendo um só pretendente. a adjudicação reputa-se perfeita e acabada com a assinatura do auto e independentemente de sentença. expedindo-se a respectiva carta com observância dos requisitos exigidos pelo art. 703.
§ jQ Deferido o pedido de adludícação, o auto somente será
assinado decorrido o prazo de vinte e quatro (24) horas.

§ 2 Q Surgindo licitação, constará da carta a sentença de
adjudicação. além das peças exigidas pelo art. 703.
Subsecção IV

Do usufruto de imóvel ou de empresa

Art. 7i6. O juiz da execução pode conceder ao credor o
usufruto de imóvel ou de empresa, quando o reputar menos gravoso ao devedor e eficiente para o recebimento da dívida.
Art. 717. Decretado o usufruto, perde o devedor o gozo
do imóvel ou da empresa, até que o credor seja pago do principal,
juros. custas e honorários advocatícios.
Art. 718. O usufruto tem eficácia, assim em relação ao devedor como a terceiros, a partir da publicação da sentença.
Art. 719 .Na sentença, o juiz nomeará administrador que
será investido de todos os poderes que concernem ao usufrutuário.
Parágrafo único.

Pode ser administrador:

I

o credor, consentindo o devedor;

11

o devedor, consentindo o credor.

Art. 720. Quando o usufruto recair sobre o quinhão de
condômino na co-propriedade. ou do sócio na empresa. o administrador exercerá os direitos que numa ou noutra cabiam ao devedor.
Art. 721. É licito ao credor, antes da realização da praça.
requerer lhe seja atribuído, em pagamento do crédito, O usufruto
do imóvel penhorado.
Art. 722. Se o devedor concordar com o pedido. o juiz
nomeará perito para:
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avaliar os frutos e rendimentos do imóvel:

I
II

calcular o tempo necessário para a liquidação da dívida.

~ I' Ouvidas as partes sobre o laudo, proferirá o juiz a
sentença. ordenando a expedição de carta de constituição de
usufruto.

§ 2 Constarão da carta, além das peças indicadas no artigo
703. a sentença e o cálculo dos frutos e rendimentos.
0

*

39
reçístro .

A carta de usufruto do imóvel será inscrita no respectivo

Art. 723. Se o imóvel estiver arrendado. o inquilino pagará
o aluqi-el diretamente ao usufrutuário. salvo se houver administrador.
Art 724. O usufrutuário poderá celebrar nova locação.
aceitando proposta de contrato, desde que o devedor concorde com
todas as suas cláusulas. Havendo discordância entre o credor e
o devedor, o juiz decidirá, podendo aprovar a proposta, se a julgar
conveniente. ou determinar, mediante hasta pública, a locação.
Art , 725. A constituição do usufruto não impedirá a alienação judicial dó imóvel; fica, porém, ressalvado ao credor o direito a
continuar na posse do imóvel durante o prazo 'do usufruto.

Paráqrafoúnícó . E lícito' ao arrematante, pagando 'ao credor
o 'saldo à que tem direito, requerer a extinção do usufruto.
Art . 726. Nos casos previstos nos arts. 677 e 678. o juiz
concederá ao credor usufruto da empresa, desde que este ore..
queira antes da realização do leilão.
Art , 727 . Nomeado o administrador. o devedor lar-lhe-á
a entrega da empresa.
Art . 728.

1 -

II
Hl

Cumpre ao administrador:

comunicar à Junta Comercial que entrou no exercício
das suas funções, remetendo-lhe certidão do despacho
que Q .nomeou:
submeter à aprovação judicial a forma de administração:
prestar contas mensalmente, entregando ao credor as
quantias recebidas, a fim de, serem Imputadas no paga..
menta da divida.

Art , 729. A nomeação e a substituição do administrador.
bem como os; Se;US: direitos e deveres,regem..se pelo disposto nos
arts. 148 a 156.
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Da execução contra a Fazenda Pública

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez (10»
dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar.. . se ... ão as
seguintes regras:

1

o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;

n -

Iar-se-á o pagamento na ordem de apresentação do
precatório e à conta do respectivo crédito.

Art. 731. Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o presidente do tribunal. que expediu a ordem, poderá,
depois de ouvido o chefe do Ministério Público, ordenar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.
CAPÍTULO V

DA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTíCIA
Art. 732. A execução de sentença, que condena ao paga~;
menta de prestação alimentícia, Iar-se-á conforme o' disposto no,
Capitulo IV deste Titulo.
Peraq ra}o único. Recaindo a penhora em dinheiro; o olerecimento de embargos não obsta a que o exeqüente levante .mensal...
mente a importância da prestação.
Art. 733. Na execução. de sentença ou de decisão, que 'fixa.
os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para.. em,
três (3) dias. efetuar o pagamento. provar que o fez ou justificar.
a írnpossíbílidade de efetuá...io.

§ 1Q Se o devedor não pagar, nem se escusar. o juiz decre....
tcr-lbe-ê a prisão pelo prazo de um (l) a três (3) meses.
§ 2' O cumprimento da pena não exime o devedor do paga.·
mento das prestações vencidas ou vincendas; 'mas o juiz não lheimporá segunda pena. ainda que haja inadimplemento posterior ..

§ 3Q

Paga a prestação alimentícia, o
cumprimento da ordem de prisão.

juiz suspenderá o'

Art. 734. Quando o devedor for funcionário público, miji-:
tar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito
à Ieoíslaçâo do trabalho, o juiz mandará descontar em tolha de
pagamento a importância da prestação alimentícia.
Parágrafo UnICO. A comunicação será feita à autoridade, à
empresa ou ao empregador por ofício, de que constarão os nomes.
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do credor. do devedor. a importância da prestação e o tempo de
sua duração.

Art. 735.

Se o devedor não pagar os alimentos provisio-

nais a que foi condenado. pode o credor promover a execução da
sentença, observando.. . se o procedimento estabelecido no Capí...

tulo IV deste Titulo.
Título 111
DOS EMBARGOS DO DEVEDOR
CAP!TULO I

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 736. O devedor poderá opor-se á execução por meio
de embargos. que serão autuados em apenso aos autos do processo
principal.
Art. 737.

Não são admissíveis embargos do devedor antes

de seguro o juízo:

1 II Art.
dez (10)
I
II

III

pela penhora, na execução por quantia certa:
pelo depósito, na execução para entrega de coisa.
738. O devedor oferecerá os embargos no prazo de
dias, contados:
da intimação da penhora (art. 669):
do termo de depósito (art. 622):
da juntada aos autos do mandado de mnssao na posse,
ou de busca e apreensão, na execução para a entrega

de coisa (art. 625):
IV -dá juntada aos :autos do mandado de citação, na execução das obrigações de fazer ou de não fazer.
Art. 739.

I II -

III -

O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

quando apresentados fora do prazo legal:
quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741:
nos casos previstos no art. 295.

Art. 740. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar o
credor para impugná-los no prazo de dez (10) dias. designando
em seguida a audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Não se realizará a audiência. se os embar..
gos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de
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fato. a prova for exclusivamente documental; caso em que o juiz
profer-irá sentença no prazo de dez (10) dias.
CAPÍTULO 11

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA
EM SENTENÇA
Art. 741. Quando a execução se fundar em sentença. os
embargos serão recebidos com efeito suspensivo se o devedor
alegar:
I
I!

falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correu à revelia;
inexigibilidade do titulo;

lI!

ilegitimidade das partes;

IV

cumulação indevida de execuções;

V

excesso da execução, ou nulidade desta até a penhora;

VI

qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação com
execução aparelhada. transação ou prescrição, desde
que supervenientes à sentença;

VII -

incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Art. 742. Será oferecida, juntamente com os embargos, a
exceção de incompetência do juízo, bem como a de suspeição ou
de impedimento do juiz.
Art. 743.
I

Há excesso de execução:

quando o credor pleiteia quantia superior à do titulo;

I!

quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no
titulo;

lI!

quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença;

IV -

quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe
corresponde, exige o adimplemento da do devedor (artigo 582);

V -

se o credor não provar que a condição se realizou.

Art. 744. Na execução de sentença, proferida em ação
fundada em direito real. ou em direito pessoal sobre a coisa, é
lícito ao devedor deduzir também embargos de retenção por
benfeitorias.
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~ 1° Nos embargos especificará o devedor, sob pena de não
serem recebidos:
I
as benfeitorias necessarias, úteis ou voluptuárias;
II - o estado anterior e atual da coisa;

III IV -

o custo das benfeitorias e o seu valor atual;
a valorização da coisa, decorrente das benfeitorias.

§ 2<,) Na impugnação aos embargos poderá o credor oferecer
artigos de liquidação de frutos ou de danos. a fim de se compensarem com as hen feitorias.
~ 3Q
O credor poderá, a qualquer tempo, ser imitido na
posse da coisa. prestando caução ou depositando:
I
o preço das benfeitorias;
II - a diferença entre o preço das benfeitorias e o valor
dos frutos ou dos danos, que já tiverem sido liquidados.
CAPÍTULO III

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA
EM TíTULO EXTRAJUDICIAL
Art. 745. Quando a execução se lundar em título extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos, além das maté..
rias previstas no art. 741. qualquer outra que lhe seria lícito
deduzir como defesa no processo de conhecimento.
CAPÍTULO IV

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO

À

Art. 746. É lícito ao devedor oferecer embargos à arrema...
tação ou à ad íudícacão. fundados em nulidade da execução. paga...
menta, novação, transação ou prescrição, desde que supervenientes
à penhora.
Parágrafo único. Aos embargos opostos na forma deste artíqo, aplica-se o disposto nos Capítulos I e II deste Titulo.
CAPÍTULO V

DOS EMBARGOS NA EXECUÇÃO POR CARTA
Art. 747. Na execução por carta, os embargos do devedor
serão oferecidos, impugnados e decididos no juízo requerido
(art. 658).
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Título IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
INSOLVENTE
CAPÍTULO I

DA INSOLVtlNCIA
Art. 748. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor.
Art. 749. Se o devedor for casado e o outro cônjuge, assumindo a responsabilidade por dívidas, não possuir bens próprios
que bastem ao pagamento de todos os credores, poderá ser declarada, nos autos do mesmo processo, a insolvência de ambos.
Art. 750.
I -

II

Presume-se a insolvência quando:

o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora;
forem arrestados bens do devedor, com fundamento no
art. 813, I. II e m.

Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz:
I
o vencimento antecipado das suas dívidas;
II
a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do
processo;
IH -

a execução por concurso universal dos seus credores.

Art. 752. Declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a Jíquídação total da massa.
Art. 753. A declaração de insolvência pode ser requerida:
I - por qualquer credor quirografário:
II
pelo devedor;
III

pelo inventariante do espólio do devedor.
CAPÍTULO II

DA lNSOLVtlNCIA REQUERIDA PELO CREDOR
Art. 754, O credor requererá a declaração de insolvência
do devedor, instruindo o pedido com título executivo Judicial ou
extrajudicial (art. 586).
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Art 755. O devedor será citado para, no prazo de dez (10)
dias. opor embargos; se os não oferecer, o juiz proferirá, em dez
(10) dias, a sentença.
Art. 756. Nos embargos pode o devedor alegar:

I -

II -

que não paga por ocorrer alguma das causas enumera...
das nos arts. 741,742 e 745, conforme o pedido de insolvência se funde em título judicial OU extrajudicial;
que o seu ativo é superior ao passivo.

Art. 757. O devedor ilidirá o pedido de insolvência se, no
prazo para opor embargos. depositar a importância de crédito, para
lhe discutir a legitimidade ou o valor.
Art. 758. Não havendo provas a produzir, o juiz dará a
sentença em dez (10) dias: havendo-as, designará audiência de
instrução e julgamento.
CAPÍTULO IU

DA INSOLVENCIA REQUERIUA PELO DEVEDOR
OU PELO SEU ESPOLIO
Art. 759. Ê lícito ao devedor ou ao seu espólio, a todo
tempo, requerer a declaração de insolvência.
Art. 760. A petição, dirigida ao juiz da comarca em que
o devedor tem o seu domicílio, conterá:

I -

a relação nominal de todos os credores. com a indica...
çâo do domicílio de cada um, bem COmo da importância
e da natureza dos respectivos créditos;

II

a individuação de todos os bens, com a estimativa do
valor de cada um;

IH

o relatório do estado patrimonial. com a exposição das
causas que determinaram a insolvência.
CAPÍTULO

rv

DA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INSOLVENCIA
Art. 761.

I -

Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz:

nomeará, dentre os maiores credores, um administrador
da massa;
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mandará expedir edital, convocando os credores para
que apresentem, no prazo de vinte (20) dias, a declaração do crédito, acompanhada do respectivo título.

Art. 762. Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor com um.

§ 19 As execuções movidas por credores individuais serão
remetidas ao juízo da insolvência.

§ 211 Havendo, em alguma execução. dia designado para a
praça ou o leilão, lar-se-á a arrematação, entrando para a massa
o produto dos bens,
CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇõES DO ADMINISTRADOR
Art. 763. A massa dos bens do devedor insolvente ficará
sob a custódia e responsabilidade de um administrador, que exercerá as suas atribuições, sob a direção e superintendência do juiz.
Art. 761. Nomeado o administrador, o escrivão o intimará
a assinar, dentro de vinte e quatro (24) horas, termo de compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo.
Art. 765. Ao assinar o termo. o administrador entregará a
declaração de crédito, acompanhada do título executivo. Não o
tendo em seu poder, juntá-lo-á no prazo fixado pelo art , 761. 11.
Art . 766.

Cumpre ao administrador:

1 -

arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que
estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais
necessárias;

II -

representar a massa, ativa e passivamente, contratando
advogado, cujos honorários serão previamente ajusta...
dos e submetidos à aprovação judicial;

III -

praticar todos os atos conservatórios de direitos e de
ações, bem como promover a cobrança das dívidas ati...
vas:

IV -

al'enar em praça ou em leilão. com autorização judí...
cíal, os bens da massa.

Art. 767 O administrador terá direito a uma remuneração.
que o juiz arbitrará, atendendo à sua diligência, ao trabalho, à
responsabilidade da função e à importância da massa.
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CAPÍTULO VI

DA VERIFICAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
DOS CRÉDITOS
Art. 768.

Findo o prazo. a que Se refere o número II do

art. 751, o escrivão, dentro de cinco (5) dias, ordenará todas as
declarações. autuando cada uma com o seu respectivo título. Em
secuída intimará. por edital, todos os credores para. no prazo de
vinte (20) dias. que lhes é comum, alegarem as suas preferências.
bem como a nulidade, simulação. fraude, ou Ialsídade de dívidas e
contratos.
Paráqrato único. No prazo, a que se retere este artigo. o
devedor poderá impuqnar quaisquer créditos.

Art. 769. Não havendo impugnações. o escrrvao remeterá
os autos ao contador. que organizará o quadro geral dos credores,
observando. quanto à classificação dos créditos e dos títulos legais
de preferência, o que dispõe a lei civil.
Parágrafo único. Se concorrerem aos bens apenas credores
quirografários, o contador organizará o quadro, relacionando-os

em ordem alfabética.
Art. 770.

Se. quando for organizado o

quadro geral dos

credores, os bens da massa já tiverem sido alienados, o contador
indicará a percentagem, que caberá a cada credor no rateio.

Art. 771. Ouvidos todos os interessados, no prazo de dez
(10) dias, sobre o quadro geral dos credores. o juiz proferirá
sentença.

Art. 772.

Havendo impugnação pelo credor ou pelo deve-

dor, o juiz deferirá, quando necessário, a produção de provas e em
seguida proferirá sentença.
§ 1Q Se for necessária prova oral, o juiz designará audiência
de instrução e julgamento.
§ 29 Transitada em julgado a sentença, observar-se... á o que
dispõem os três artigos antecedentes.

Art. 773.

Se os bens não foram alienados antes da organi-

zação do quadro geral. o juiz determinará a alienação em praça
ou em leilão, destinando-se o produto ao pagamento dos credores.
CAPÍTULO VII

DO SALDO DEVEDOR
Art. 774.

Liquidada a massa sem que tenha sido efetuado

o pagamento integral a todos os credores, o devedor insolvente

continua obrigado pelo saldo.
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Art. 775. Pelo pagamento dos saldos respondem os bens
penhoráveis que o devedor adquirir, até que se lhe declare a extinção das obrigações.
Art. 776. Os bens do devedor poderão ser arrecadados nos
autos do mesmo processo, a requerimento de qualquer credor in...
cluído no quadro geral. a que se relere o artígo 769, procedendo-se
à sua alienação e à distribuição do respectivo produto aos credores,
na proporção dos seus saldos.
CAPÍTULO VIII

DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇõES
Art. 777. A prescrição das obrigações, interrompida com a
instauração do concurso universal de credores, recomeça a correr no
dia em que passar em julgado a sentença que encerrar o processo
de Insolvência .
Art. 778. Consideram-se extintas todas as obrigações do
devedor, decorrido o prazo de cinco (5) anos, contados da data
do encerramento do processo de insolvência.
Art. 779. É lícito ao devedor requerer ao juízo da insolvência a extinção das obrigações; o juiz mandará publicar edital, com
o prazo de trinta (30) dias, no órgão oficial e em outro jornal de
grande circulação.

Art. 780. No prazo, estabelecido no artigo antecedente,
qualquer credor poderá opor-se ao pedido, alegando que:
I - não transcorreram cinco (5) anos da data do encerra...
mento da insolvência;
II - o devedor adquiriu bens, sujeitos á arrecadação (artigo
776) .
Art. 781. Ouvido o devedor no prazo de dez (10) dias, o
juiz proferirá sentença; havendo provas a produzir, o juiz designará
audiência de instrução e julgamento.
Art. 782. A sentença, que declarar extintas as obrigações,
será publicada por edital, ficando o devedor habilitado a pratícar
todos os atos da vida civil.
CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 783. O devedor insolvente poderá, depois da aprovação do quadro a que se refere o artigo 769, acordar com os seus
credores, propondo-lhes a forma de pagamento. Ouvidos os cre-
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dores, se não houver oposição, o juiz aprovará a proposta por sentença.

Art. 784. Ao credor retardatário é assegurado o direito de
disputar, por ação direta, antes do rateio final. a prelação ou a cota
proporcional ao seu crédito.
Art. 785. O devedor. que caiu em estado de insolvência
sem culpa sua, pode requerer ao juiz, se a massa o comportar, que
lhe arbitre uma pensão, até a alienação dos bens. Ouvidos 08 cre...
dores. o juiz decidirá.
Art. 786. As disposições deste Título aplicam-se às sociedades civis, qualquer que seja a sua forma.
Título V

DA REMiÇÃO
Art. 787. É lícito ao cônjuge, ao descendente. ou ao ascen..
dente do devedor remir todos ou quaisquer bens penhorados. ou
arrecadados no processo de insolvência, depositando o preço por
que foram alienados ou adjudicados.
Parágrafo único. A remição não pode ser parcial, quando há
licitante para todos os bens.
Art. 788. O direito a remir será exercido no prazo de vinte
e quatro (24) horas, que mediar:

I II -

entre a arrematação dos bens em praça Ou leilão e a
assinatura do auto (art. 693);
entre o pedido de adjudicação e a assinatura do auto,
havendo Um só pretendente (art. 715. § I'); ou entre
o pedido de adjudicação e a publicação da sentença,
havendo vários pretendentes (art. 715, § 2').

Art. 789. Concorrendo à remição vários pretendentes, pre...
ferirá o que oferecer maior preço; em condições iguais de oferta.
deferir-se-á na seguinte ordem:

I

ao cõnjuge;

II

aos descendentes;

IH

aos ascendentes.

Parágrafo único. Entre descendentes, bem como entre escen..
dentes, os de grau mais próximo preferem aos de grau mais remo ...
to: em igualdade de grau, Íícitaráo entre si os concorrentes, pre...
ferindo o que oferecer maior preço.
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Art. 790. Deferindo o pedido. o juiz mandará passar carta
de remição, que conterá, além da sentença as seguintes peças:

I
11

a autuação;
o título executivo;

III

o auto de penhora;

IV
V

a avaliação;
a quitação de impostos.

Título VI
DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
CAPÍTULO I

DA SUSPENSÃO
Art. 791.

I -

Suspende-se a execução:

quando os embargos do executado forem recebidos com
efeito suspensivo;

II -

nas hipóteses previstas no artigo 265, números I a lIl;

III -

quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

Art. 792. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a
execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
Art. 793. Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer
atos. O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares
urgentes.
CAPÍTULO 11

DA EXTINÇÃO
Art. 794.
I 11
111

Extingue-se a execução quando:

o devedor satisfaz a obrigação;
o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro
meio, a remissão total da divida;
o credor renunciar ao crédito.

Art. 795.
por sentença.

A extinção só produz efeito quando declarada
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LIVRO III

DO PROCESSO CAUTELAR
Título único
DAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art , 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente,
Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autori.. .
zados por lei. determinará o juiz medidas cautelares sem a audíência das partes.
Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos,
que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz
determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando
houver tundado receibde que uma parte, antes do jU\Jamento da
lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
Art.799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para
evitar o dano. autorizar ou vedar a prática de determinados atos,
ordenar a guarda Judicial de pessoas e depósito de bens impor a
prestação de caução.

e

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao [uíz
da causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhe...
cer da ação principal.
Paráqralo único. Nos casos urgentes, se a causa estiver no
tribunal. será competente o relator do recurso.
Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará:
1 II 111 IV -

V -

a autoridade judiciária, a que for dirigida:
o nome, o estado civil, a profissão e a residência do re ...
querentee do requerido;
a lide e seu fundamento;
a exposição sumária do direito ameaçado e o receio da
lesão;
as provas que serão produzidas.

Parágrafo único. Não se exigirá o requisito do número IH
senão quando a medida cautelar for requerida em procedimento
preparatório.
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Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de cinco (5) dias, contestar o
pedido, indicando as provas que pretende produzir.
Parágrafo único.
mandado:

111 -

Conta-se o prazo, da juntada aos autos do

de citação devidamente cumprido;
da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumír-se-ão
aceitos pelo requerido. como verdadeiros. os fatos alegados pelo
requerente (artigos 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro
em cinco (5) dias.
Parágrafo único. Se o requerido contestar no prazo legal, o
juiz designará audiência de instrução e julgamento.
Art. 804. É lícito ao juiz conceder límínarmente ou após
justificação prévia a medida cautelar; sem ouvir o réu. quando verí...
ficar que este, sendo citado, poderá torná..la ineficaz; caso em que
determinará que o requerente preste caução real ou fidejussória de
ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer.

Art. 805. A medida decretada poderá ser substituída pela
prestação de caução. sempre que esta seja adequada e suficiente
para evitar a lesão ou repará-la integralmente.
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta
(30) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar,
quando esta for concedida em procedimento preparatório.
Art. 807. As medidas cautelares conservam a SUa eficácia
no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo prin...
cípal: mas podem. a qualquer tempo. ser revogadas ou modificadas.
Parágrafo. único. Salvo decisão judicial em contrário; a me...
dida cautelar conservará a eficácia durante o período de suspensão
do processo.
Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
1 - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no
art . 806;
11 - se não for executada dentro de trinta (30) dias;
Hl - se o juiz declarar extinto o processo principal. com ou
sem julgamento do mérito.
Parágrafo único.

Se por qualquer motivo cessar a medida.

é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento.

Art. 809. Os autos do procedimento cautelar serão apensa...
dos aos do processo principal.
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Art. 810.

O indeferimento da medida não obsta a que a

parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo se o
juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência
ou de prescrição do direito do autor.

Art. 811. Sem prejuízo do disposto no artigo 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo
que lhe causar a execução da medida:
1 - se a sentença no processo principal lhe for desfavorável;
I! -

se, obtida liminarmente a medida no caso do artigo 804
deste Código. não promover a citação do requerido dentro em cinco (5) dias;

111 IV -

se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no artigo 808 deste Código;
se o juiz acolher, no procedimento cautelar. a alegação

de decadência ou de prescrição do direito do autor (artigo 810).
Parágrafo único.

A indenização será líquídada nos autos do

procedimento cautelar.

Art. 812.

Aos procedimentos cautelares específicos, regula-

dos no Capitulo seguinte, aplicam-se as disposições gerais deste

Capitulo.
CAPÍTULO 11

DOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES
ESPECIFICOS

Secção I -

Do arresto

Ar!. 813. O arresto tem lugar:
1 - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar...
se ou alienar os bens que possui. Ou deixa de pagar a
obrigação no prazo estipulado;

11

quando o devedor, que tem domicílio:
a) se ausenta ou tenta ausentar...se furtivamente;
b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens
que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extra...
ordinárias: põe ou tenta pôr os seus bens em nome
de terceiros; ou comete outro qualquer artifício
fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar
credores;

lI!

quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta
aliená...Ios, hipotecá...los ou dá...los em anticrese, sem ficar
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com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;
IV -

nos demais casos expressos em lei.

Art. 814.

I II -

Para a concessão do arresto

é

essencial:

prova literal da dívida líquida e certa; e
prova documental ou justificação de algum dos casos
mencionados no artigo antecedente.

Parágralo único. Equipara-se á prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença líquida
ou ílíquída, pendente de recurso ou de homologação, condenando
o devedor no pagamento de dinheiro ou de prestação que em
dinheiro possa converter-se.
Art. 815. A justificação prévia. quando ao JUlZ parecer indispensável. far-se-á em segredo e de plano, reduzindo-se a termo
o depoimento das testemunhas.
Art. 816. O juiz concederá o arresto mdependentemente de
justificação prévia:
I II -

quando for requerido pela União, Estado ou Município,
nos casos previstos em lei;
se o credor prestar caução (artigo 804) .

Art , 817. Ressalvado o disposto no artigo 810, a sentença
proferida no arresto não faz coisa julgada na ação principal.
Art. 818. Julgada procedente a ação principal, o arresto se
resolve em penhora.
Art. 819.
vedor:

I

~

II -

tanto que intimado, pagar ou depositar em juízo a importância da dívida, mais os honorários de advogado que
o juiz arbitrar, e custas;
der fiador idôneo, ou prestar caução para garantir a dívida, honorários do advogado do requerente e custas.

Ar!. 820.
I
II
III

Ficará suspensa a execução do arresto se o de-

Cessa o arresto:

pelo pagamento;
pela novação;
pela transação,

Art. 821. Aplicam-se ao arresto as disposições referentes à
penhora, não alteradas na presente secção.
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Secção II Art. 822.
seqüestro:

I -

11 III
IV

Do seqüestro

O juiz, a requerimento da parte. pode decretar o

de bens móveis, semoventes ou imóveis. quando lhes for
disputada a propriedade ou a posse. havendo fundado
receio de rixas ou danificações:
dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o
réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a
recurso, os dissipar:
dos bens do casal, nas ações de desquite e de anulação
de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando;
nos demais casos expressos em lei.

Art. 823. Aplica..se ao seqüestro, no que couber, o que este
Códíqo estatui acerca do arresto.

Art , 824. Incumbe ao juiz nomear o depositário dos bens.
seqüestrados. A escolha poderá, todavia, recair:
1
em pessoa indicada, de comum acordo, pelas partes;
II - em uma das partes, desde que ofereça maiores garantias
e preste caução idônea.
Art. 825. A entrega dos bens ao depositário far-se-á 'ogo
depois que este assinar o compromisso.
Parágrafo único. Se houver resistência, o depositário solicitará ao juiz a requisição de força policial.

Secção 111 Art. 826.

Da caução

A caução pode ser real ou fidejussória.

Art. 827. Quando a lei não determinar a espécie de caução,
esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de
crédito, titulas da: União ou dos Estados, pedras e metais preciosos,
hipoteca, penhor e fiança.

Art. 828.
por terceiro.

A caução pode ser prestada pelo interessado ou

Art. 829. Aquele que for obrigado a dar caução requererá
a citação da pessoa a favor de quem tiver de ser prestada, índícando na petição inicial:

1
II
III
IV

o valor a caucionar;
o modo pelo qual a caução vai ser prestada;
a estimativa dos bens;
a prova da suficiência da caução ou da idoneidade do
fiador.
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Art. 830. Aquele em cujo favor há de ser dada a caução
requererá a citação do obrigado para que a preste, sob pena de incorrer na sanção que a lei OU o contrato cominar para a falta.
Art. 831. O requerido será citado para, no prazo de cinco
(5) dias. aceitar a caução (art. 829), prestá-la (art. 830), ou
contestar o pedido.
Art. 832.
I
II

IH

O juiz proferirá imediatamente a sentença:

se o requerido não contestar;
se a caução oferecida ou prestada for aceita;
se a matéria for somente de direito ou, sendo de direito
e de fato, já não houver necessidade de outra prova.

Art. 833. Contestado o pedido, o juiz designará audiência
de instrução e julgamento, salvo o disposto no n? Hl do artigo anterior.
Art. 834. I ulgando procedente o pedido. o juiz determinará
a caução e assinará o prazo em que deve ser prestada. cumprindose as diligências que forem determinadas.
Parágrafo único. Se o requerido não cumprir a sentença no
prazo estabelecido. o juiz declarará:
I
11 -

no caso do art. 829, não prestada a caução;
no caso do art. 830, efetivada a sanção que cominou.

Art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora
do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará,
nas ações que intentar, caução suficiente às custas e honorários de
advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis
que lhes assegurem o pagamento.
Art. 836. Não se exigirá, porém. a caução, de que trata o
artigo antecedente:
II -

na execução fundada em título extrajudicial;
na reconvenção.

Art. 837. Verificando-se no curso do processo que se des..
faleou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução.
Na petição inicial, o requerente justificará o pedido, indicando a
depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço
que pretende obter.
"
Art. 838. Julgando procedente o pedido, o juiz assinará
prazo para que o obrigado reforce a caução. Não sendo cumprida
a sentença, cessarão os efeitos da caução prestada, presumindo....se
que o autor tenha desistido da ação ou o recorrente desistido da
recurso.
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Da busca e apreensão

Art. 839. O juiz pode decretar a busca e apreensão de
:pessoas ou de coisas.
Art. 840. Na petição inicial exporá o requerente as razões
justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa
JIO lugar designado.

Art. 841. A justificação previa far-se-á em segredo de justiça. se for indispensável. Provado quanto baste o alegado. expedir..se.. . o mandado que conterá:
á

I -

11 I1Il -

a indicação da casa ou do lugar em que deve efetuar-se
a diligência;
a descrição da pessoa ou da coisa procurada e o destino
a lhe dar:
a assinatura do juiz. de quem emanar a ordem.

Art. 842. O mandado será cumprido por dois oficiais de
"justiça. um dos quais o lerá ao morador, intimando...o a abrir as
.portas ,

§ I'. Não atendidos. os oficiais de justiça arrombarão as
portas externas. bem como as internas e quaisquer móveis onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada.
§ 2'. Os oficiais de justiça Iar-se-ão acompanhar de duas
testemunhas.
§ 3°. Tratando-se de direito autoral ou direito conexo do
.artista, intérprete ou executante, produtores de fonogramas e orga.. .
.nísmos de radiodifusão, o juiz designará. para acompanharem os
-oficiaís de justiça. dois (2) peritos aos quais incumbirá confirmar
a ocorrência da violação antes de ser efetivada a apreensão.
Art. 843. Finda a diligência. lavrarão os aliciais de justiça
auto circunstanciado, assinando...o com as testemunhas.

Secção V -

Da exibição

Art. 844. Tem lugar. como procedimento preparatório. a
.exibição judicial:

J
11

de coisa. móvel em poder de outrem e que o requerente
repute sua ou tenha interesse em conhecer:
de documento próprio ou comum. em poder de co.. .interes..
sado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder
de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventa..
riante, testamenteiro, depositário ou administrador de
bens alheios:
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da escrituração comercial por inteiro, balanços e do . .
cumentos de arquivo, nos casos expressos em lei.

Art. 845. Observar-se-á. quanto ao procedimento. no que
couber. o disposto nos arts. 355 a 363. e 381 e 382.

Secção VI -

Da produção antecipada de provas

Art. 846. A produção antecipada da prova pode consistir
em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e exame pe...
ricial.
Art. 847. Far...se...á o interrogatório da parte ou a inquirição
das testemunhas antes da propositura da ação, ou na pendência
desta, mas antes da audiência de instrução:

1
II

se tiver de ausentar-se:
se por motivo de idade ou de moléstia grave, houver
justo receio de que ao tempo da prova já não exista, ou
esteja impossibilitada de depor.

Art. 848. O requerente justificará sumariamente a necessi...
dade da antecipação e mencionará com precisão os fatos sobre que
há de recair a prova.
Parágrafo único. Tratando...se de inquirição de testemunha,
serão intimados os interessados a comparecer à audiência em que
prestará o depoimento.
Art. 849. Havendo fundado receio de que venha a tornarse impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pen...
dêncía da ação, é admissível o exame pericial.
Art. 850. A prova pericial realizar...se-á conforme o disposto
nos artigos 420 a 439.
Art. 851. Tomado o depoimento ou feito exame pericial. os
autos permanecerão em cartório, sendo lícito aos interessados soli...
citar as certidões que quiserem.

Secção VII Art. 852.

I
II
IH

Dos alimentos provisionais

É lícito pedir alimentos provisionais:

nas ações de desquite e de anulação de casamento, desde
que estejam separados Os cônjuges;
nas ações de alimentos. desde o despacho da petição inicial;
nos demais casos expressos em lei.

Parágrafo único. No caso previsto no número I deste ar...·
tigo, a prestação alimentícia devida ao requerente abrange, alêrrn
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do que necessitar para sustento, habitação e vestuário, as despesas
para custear a demanda.
Art. 853. Ainda que a causa principal penda de julgamento
no tribunal. processar-se-á no primeiro grau de jurisdição o pedido
de alimentos provisionais.
Art. 854. Na petição inicial, exporá o requerente as suas
necessidades e as possibilidades do alimentante.
Parágrafo único. O requerente poderá pedir que o JUlZ. ao
despachar a petição inicial e sem audiência do requerido, lhe arbitre
desde. logo uma mensalidade para mantença.

Secção VIII -

Do arrolamento de bens

Art. 855. Procede-se ao arrolamento sempre que há fundado receio de extravio ou de dissipação de bens.
Art. 856. Pode requerer o arrolamento todo aquele que tem
interesse na conservação dos bens.

g 1'. O interesse do requerente pode resultar de direito já
constituído ou que deva ser declarado em ação própria.
§ 2<;1. Aos credores só é permitido requerer arrolamento nos
casos em que tenha lugar a arrecadação de herança.
Art. 857.
I
II -

Na petição inicial exporá o requerente:

o seu direito aos bens;
os fatos em que funda o receio de extravio ou de dissipa-ção dos bens.

Art. 858. Produzidas as provas em justificação prévia, o
juiz, convencendo-se de que o interesse do requerente corre sério
risco, deferirá a medida, nomeando depositaria dos bens.
Parágrafo único. O possuidor ou detentor dos bens será ou-vida se a audiência não comprometer a finalidade da medida.
Art. 859. O depositário lavrará auto. descrevendo minucio-samente todos os bens e registrando quaisquer ocorrências que te...
nharn interesse para a sua conservação.
Art. 860. Não sendo possível efetuar desde logo o arrolamente ou concluí-lo no dia em que foi iniciado, apor-se-ão selos
nas portas da casa ou nos móveis em que estejam os bens, continuandc...se a diligência no dia que for designado.

Secção IX -

Da justificação

Art. 861. Quem pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica. seja para simples documento e sem caráter
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contencioso, seja para servir de prova em processo regular, exporá,
em petição circunstanciada, a sua intenção.
Art. 862. Salvo nos casos expressos em lei, é essencial a
citação dos interessados.
Parágrafo único. Se o interessado não puder ser citado pessoalmente, intervirá no processo o Ministério Público.
Art. 863. A justificação consistirá na inquirição de testemunhas sobre os fatos alegados, sendo facultado ,ao requerente
juntar documentos.
Art. 864. Ao interessado é lícito contraditar as testemunhas.
reínquírí-las e manifestar-se sobre os documentos, dos quais terá
vista em cartório por vinte e quatro (24) horas.
Art. 865.
nem recurso.

No processo de justificação não se admite defesa

Art. 866. A justificação será afinal julgada por sentença e
os autos serão entregues ao requerente independentemente de traslado. decorridas quarenta e oito (48) horas da decisão.
Parágrafo único. O juiz não se pronunciará sobre o mérito
da prova, limitando-se a verificar se foram observadas as forma...
Iidades legais.

Secção X -

Dos protestos. notificações e interpelações

Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. poderá fazer por escrito
o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito.
Art. 868. N a petição o requerente exporá os fatos e os
fundamentos do protesto.
Art. 869. O juiz indeferirá o pedido, quando o requerente
não houver demonstrado legítimo interesse e o protesto, dando
causa a dúvidas e incertezas, possa impedir a formação de contrato
ou a realização de negócio lícito.
Art. 870.

Far-se-á a intimação por editais:

I -

se o protesto for para conhecimento do público em geral.
nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja
essencial para que o protesto, notificação ou interpelação
atinja seus fins;

11 -

se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso;
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se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os
efeitos da interpelação ou do protesto.

Parágrafo único. Quando se tratar de protesto contra a alie ..
nação de bens, pode o juiz ouvir, em três (3) dias, aquele contra
quem foi dirigido, desde que lhe pareça haver no pedido ato emulativo. tentativa de extorsão, ou qualquer outro fim ilícito, decidindo
em seguida sobre o pedido de publicação de editais.

Art. 871, O protesto ou interpelação não admite defesa nem
contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em
processo distinto.
Art. 872. Feita a intimação, ordenará o juiz que, pagas as
custas, e decorridas quarenta e oito (48) horas. sejam os autos
entregues à parte independentemente de traslado.
Art. 873.

Nos casos previstos em lei processar-se...á a notí.. .

Fícação ou interpelação na conformidade dos artigos antecedentes.
Secção XI -

Da homologação do penhor legal

Art. 874. Tomado o penhor legal nos casos previstos em lei,
requererá o credor. ato contínuo, a homologação. Na petição ini...
cíal, instruída com a conta pormenorizada das despesas, a tabela
dos preços e a relação dos objetos retidos, pedirá a citação do de ...
vedar para. em vinte e quatro (2'1) horas, pagar ou alegar defesa,
Parágrafo único. Estando suficientemente provado o pedido
nos termos deste artigo, o juiz poderá homologar de plano o penhor
legal.

Art.

875,

A defesa só pode consistir em:

I

nulidade do processo:

II

extinção da obrigação:

III

não estar a dívida compreendida entre as previstas em
lei ou não estarem os bens sujeitos a penhor legal.

Art, 876. Em seguida, o juiz decidirá; homologando o penhor, serão os autos entregues ao requerente quarenta e oito (48)
horas depois, independentemente de traslado, salvo se, dentro desse prazo, a parte houver pedido certidão; não sendo homologado,
o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de
cobrar a conta por ação ordinária.
Secção XII -

Da posse em nome do nascituro

Art. 877. A mulher que, para garantia dos direitos do filho
nascituro, quiser provar seu estado de gravidez, requererá ao
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juiz que, ouvido O órgão do Ministério Público, mande examiná..la
por Um médico de sua nomeação.

§ 10 O requerimento será instruído com a certidão de óbito
da pessoa, de quem o nascituro é sucessor.
§ 2' Será dispensado o exame se os herdeiros do falecido
aceitarem a declaração da requerente.
§ 3' Em caso algum a falta do exame prejudicará os direitos do nascituro.
Art. 878. Apresentado o laudo que reconheça a gravidez, o
juiz, por sentença, declarará a requerente investida na posse dos
direitos que assistam ao nascituro.

Parágrafo único. Se à requerente não couber o exercício do
pátrio poder, o juiz nomeará curador ao nascituro.
Secção XIII Art. 879.
cesso:

Do atentado

Comete atentado a parte que no curso do pro-

I -

viola penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse;
II - prossegue em obra embargada;
lI! - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de
fato.
Art. 880. A petição inicial será autuada em separado, obser...·
vando-se, quanto ao procedimento, o disposto nos arts. 802 e 803.
Parágrafo único. A ação de atentadc será processada e julgada pelo juiz que conheceu originariamente da causa principal,
ainda que esta se encontre no tribunal.
Art. 881. A sentença, que julgar procedente a ação, ordenará o restabelecimento do estado anterior, a suspensão da causa
principal e a proibição de o réu falar nos autos até a purgação do
atentado.
Parágrafo único. A sentença poderá condenar o rêa a ressarcir à parte lesada as perdas e danos que sofreu em conseqüência.
do a ten tado .

Secção XIV -

Do protesto e da apreensão de titules

Art. 882. O protesto de titulas e contas judicialmente verificadas far-se-á nos casos e com observância da lei especial.
Art. 883. O oficial intimará do protesto o devedor, por
carta registrada ou entregando...lhe em mãos o aviso.
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Parágrafo único.

1 II -

Far-se.. . á. todavia, por edital a intimação:

se o devedor não for encontrado na comarca;
quando se tratar de pessoa desconhecida ou incerta.

Art. 884. Se o oficial opuser dúvidas ou dificuldades à tomada do protesto ou à entreoa do respectivo instrumento, poderá a
parte reclamar ao iuiz , Ouvido o oficial, o juiz proferirá sentença.
que será transcrita no instrumento.
Art. 885. O juiz poderá ordenar a apreensão de título não
restituído ou sonegado pelo emitente, sacado ou aceitante; mas Só
decretará a prisão de quem o recebeu para firmar aceite ou efetuar
pagamento, se n portador provar. com justificação ou por documento, a entrega do título e a recusa da devolução.
Parágrafo único. O juiz mandará processar de plano o pedi...
do. ouvirá depoimentos se for necessário e. estando provada a ale...
gação. ordenará a prisão.
Art. 886.
I II
III IV -

Cessará a prisão:

se o devedor restituir o título, ou pagar o seu valor e as
despesas feitas, ou o exibir para ser levado a depósito;
quando o requerente desistir;
não sendo iniciada a ação penal dentro do prazo da lei:
não sendo proferido o julgado dentro de noventa (90)
dias da data -la execução do mandado. .

Art , 887. Havendo contestação do crédito. o depósito das
importâncias referido no artigo precedente não será levantado antes
de passada em julgado a sentença.

Secção XV -

De outras medidas provisionais

Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência
da ação principal ou antes de sua propositura:
1 II

In IV
V

VI

obras de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente
apreendida:
a entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos:
a posse provisória dos filhos, nos casos de desquite ou
anulação de casamento:
o afastamento do menor autorizado a contrair casamento
contra a vontade dos pais:
o depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por SCl1S pais, tutores ou curadores, ou por eles
induzic'os à prática de atos contrários à lei ou à moral;
o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada
do casal:
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a querela e a educação dos filhos, requlado o direito de
visita;
a interrlicâo ou a demolição de prédio para resguardar
a saúde. a securença ou outro interesse público.

Art. 889. Na aplicação das medidas enumeradas no artigo
<antecedente observar-se-á o procedimento estabeleci
nos artigos
80] a 803.
Parágrafo único. Em caso de urgência, o juiz poderá autori:zar ou ordenar as medidas. sem audiência do requerido.

co

LIVRO IV

DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Título I
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃQ
CONTENCIOSA
CAPÍTULO 1

DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Art. 890. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou
<terceiro requerer, com efeito de pagamento, c: cor.srqnacàc da quantia ou de coisa devida.
Art . 891. Requerer-se-á a consignação no lugar do >agamenta, cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito. os
juros e os riscos. salvo se for julgada improcedente,
Parágrafo único. Quando a coisa devida for corpo que deva
ser entregue no lugar em que está. poderá o devedor requerer a
consignação no foro em que ela se encontra.
Art. 892. Tratando-se de prestações periódicas, uma vez
consignada. a primeira, pode o devedor continuar a COnSltl11dI'. no
mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo. desde que os depósitos sejam efetuados até cinco (5) dias.
contados da data do vencimento.
Art. 893. Na petição inicial o autor requererá a citação do
réu para em lugar, dia e hora determinados, vir ou mandar receber
a quantia ou a coisa devida, sob pena de ser feito o respectivo
depósito.
Art. 894. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada
e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito
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dentro de cinco (5) dias. se outro prazo não constar de lei ou do
contrato. ou pôr8 aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, aodespachar a petição inicial, fixar luqar, dia e hora em que se fará
a entrega, sob pena de depósito.

Art. 895. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a.
citação dos que o disputam para provarem o seu direito.
Art. 896. A contestação será oferecida no prazo de dez.
(10) dias, contados da data designada para o recebimento, podendo o réu alegar que:

I -

não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa..
devida;
II foi justa a recusa;
III
o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do paga-menta;
IV
o depósito não é integral.

Art. 897. Não sendo oferecida contestação dentro do prazo,
o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta a obrigação.
e condenará o réu no pagamento das custas e honorários advo"'~
caticíos ,
Parágrafo Ull1CO. Proceder..se ..á do mesmo modo se o credor'
receber e der quitação.

Art , 898.

Quando a consignação se fundar em dúvida sobre-

quem deva legitimamente receber, não comparecendo nenhum pre ...
tendente, converter..se...á o depósito em arrecadação de bens de au ·
sentes; comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano; comparecendo mais de um. o juiz declarará efetuado o depósito e
extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente"
entre os credores; caso em que se observará o procedimento ordinário.

Art. 899.

Quando na contestação o réu alegar que o depó-

sito não é integral. é lícito ao autor completá-lo, dentro em dez

(10) dias, salvo se corresponder a prestação, cujo inadimplemento

<

acarrete a rescisão 00 contrato.

Art. 900.

Aplica-se o procedimento estabelecido neste ca-

pítulo, no que couber:
1

II -

ao resgate do aforamento;
à remissão da hipoteca, do penhor, da anticrese e do,
usufruto.
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CAPÍTULO fi

DA AÇÃO DE DEPóSITO
Art. 90 I .

A ação de depósito tem por fim a restituição da

'coisa depositada.

Art. 902.

Na petição inicial instruída com a prova literal

do depósito e a estimativa do valor da coisa, se não constar do
contrato, o autor pedirá a citação do réu para no prazo de cinco
(5) dias, contestar a ação ou entregar a coisa, depositá..la. ou seu
equivalente em dinheiro. em juízo.

§ I Q Do pedido poderá constar, ainda, a cominação da pena
de prisão até um (I) ano, que o juiz decretará na forma do
art. 904, parágrafo único.
§ 29 O réu poderá alegar, além da nulidade ou falsidade do
titulo e da extinção das obrigações, as defesas previstas na lei
civil.
Art. 903.

Se o réu contestar a ação, observar-se-á o proce-

dimento ordinário.

Art. 904. Julgada procedente a ação, ordenará o juiz a
expedição de mandado para a entrega, em vinte e quatro (24)
horas, da coisa ou do equivalente em dinheiro.
Parágrafo único. Não sendo cumprido o mandado, o juiz
decretará a prisão do depositário infiel.

Art. 905. Sem prejuízo do depósito ou da prisão do réu,
é lícito ao autor promover a busca e apreensão da coisa. Se esta
for encontrada ou entregue voluntariamente pelo réu, cessará a
prisão e será devolvido o equivalente em dinheiro.
Art. 906.

Quando não receber a coisa ou o equivalente

em dinheiro, poderá o autor prosseguir nos próprios autos para
haver o que lhe for reconhecido na sentença, observando...se o
procedimento da execução por quantia certa.
CAPÍTULO III

DA AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DE TITULOS AO PORTADOR
Art. 907. Aquele que tiver perdido título ao portador ou
dele houver sido injustamente desapossado poderá:
I - reivindicá...lo da pessoa que o detiver;
11 - requerer-lhe a anulação e substituição por outro.
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Art. 908. No caso do número I! do artigo antecedente.
exporá o autor, na petição inicial, a quantidade. espécie, valor
nominal do título e atributos que o individualizem. a época e o
lugar em que o adquiriu. as circunstâncias em que o perdeu e
quando recebeu os últimos juros e dividendos, requerendo:

I
II

lI! -

a citação do detentor e, por edital. de terceiros interes...
sados para contestarem o pedido;
a intimação do devedor. para que deposite em juizo
o capital. bem como juros ou dividendos vencidos ou
vincendos;
a intimação da Bolsa de Valores. para conhecimento de
seus membros, a fim de que estes não negociem os
titulos.

Art. 909. Justificado quanto baste o alegado. ordenará o
a citação do réu eo cumprimento das providências enume...
radas nos números II e lU do artigo anterior.
Parágrafo único. A citação abrangerá também terceiros in..
teressados, para responderem à ação.
JUIZ

Art. 910· Só se admitirá a contestação quando acompanhada -do titulo reclamado.
Parágrafo único. Recebida a contestação do réu, observar..
se ..á o procedimento ordinário.
Art. 911. Julgada procedente a ação. o juiz declarará caduco o título reclamado e ordenará ao devedor que lavre outro em
substituição, dentro do prazo que a sentença lhe assinar.
Art. 912. Ocorrendo destruição parcial. o portador. exibindo o que restar do titulo. pedirá a citação do devedor para em
dez (10) dias substituí-lo ou contestar a ação.
Parágrafo único. Não havendo contestação, o juiz proferirá
desde logo a sentença; em caso contrário, observar..se ..á o pro..
cedimento ordinário.
Art. 913. Comprado o titulo em bolsa ou leilão público. o
dono que pretender a restituição é obrigado a indenizar ao ad..
quirente o preço que este pagou, ressalvado o direito de reavê..lo
do vendedor.
:APÍTULO IV

DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem
tiver:
I
o direito de exigi-Ias;
II
a obrigação de prestá-Ias.
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Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas
requererá a citação do réu para, no prazo de cinco (5) dias, as
apresentar ou contestar a ação.
§ l' Prestadas as contas. terá o autor cinco (5) dias para
dizer sobre elas; havendo necessidade de produzir provas, o juiz
designará audiência de instrução e julgamento; em caso contrário,
proferirá desde logo a sentença.

§ 2 Q Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação
de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença,
que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas
no prazo de quarenta e oito (18) horas, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 3 Q Se o réu apresentar as contas dentro do prazo esta'belecido no parágrafo anterior, seguir-se-á o procedimento do
parágrafo 1Q deste artigo; em caso contrário, apresentá-las-á o
autor dentro em dez (10) dias, sendo as contas julgadas segundo
o ,prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário.
a realização do exame pericial contábil.
Art. 916. Aquele que estiver obrigado a prestar contas
requererá a citação do réu para, no prazo de cinco (5) dias, aceitálas ou contestar a ação.

§ 1Q Se o réu não contestar a ação ou se declarar que aceita
as contas oferecidas, serão estas julgadas dentro de dez (10)
dias.
§ 2 Q Se o réu contestar a ação ou impugnar as contas e
houver necessidade de produzir provas, o juiz designará audiência
de instrução e julgamento.
Art. 917. As contas assim do autor como do réu serão
apresentadas em forma mercantil, especificando...se as receitas e a
aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão
instruídas com os documentos justificativos.
Art. 9 I 8 . O saldo credor declarado na sentença poderá ser
cobrado em execução forçada.
Art. 919. As contas do inventariante, do tutor, do curador,
do depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas
em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.
Sendo condenado a pagar o saldo e não o fazendo no prazo
legal, o juiz poderá destituí-lo, seqüestrar os bens sob sua guarda
e glosar o prêmio ou gratificação a que teria direito.
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CAPÍTULO V

DAS AÇõES POSSESSóRIAS

Secção I -

Das disposições gerais

Art. 920. A propositura de uma ação possessória em vez de
outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorque
a proteção legal correspondente' àquela, cujos requisitos estejam
provados.

Art. 921. É lícito ao autor cumular ao pedido possessó.río o de:
I
condenação em perdas e danos;
cominação de pena para caso de nova turbação ou esII
bulho;
desfazimento de construção ou plantação feita em deIII
trimento de sua posse.
Art. 922. g lícito ao réu, na contestação, alegando que
foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e
a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do es ...
bulho cometido pelo autor.
Art. 923. Na pendência do processo possessório é defeso
assim ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento
do domínio. Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração
na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a
coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem
evidentemente pertencer o domínio.
Art. 921. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da secção seguinte, quando intentado
den tro de ano e dia da turbação ou do esbulho; passado esse
prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório.
Art. 925. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor
provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de decair da ação, responder
por perdas e danos, o juiz assinar-lhe-á o prazo de cinco (5)
dias para requerer caução sob pena de ser depositada a coisa
litigiosa.

Secção II -

Da manutenção e da reintegração de posse

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse
'em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
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a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
a datada turbação ou do esbulho;
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação' de -reinte'gração.

Art. 928. Estando a petição .ínícíal devidamente instruída,
o juiz deferirá. sem ouvir o réu. a expedição do mandada liminar
de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado. citando..se o réu
para comparecer à audiência que for designada.
Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito pú ...
blícc não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar
sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
Art. 929. Julgada procedente a justificação, o juiz fará logo
expedir mandado de manutenção ou de reintegração.
Art. 930. Concedido ou não o mandado liminar de manutençâo ou de reintegração, o autor promoverá, nos cinco (5)
dias subseqüentes, a citação do réu para contestar a ação.
Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia
[art , 928), o prazo para contestar contar-se-á da intimação do
despacho que deferir ou não a medida liminar.
Ar!. 931.
dinário.

Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento or-

Secção lI! -

Do interdito proibitório

Art. 932· O possuidor direto ou indireto, que tenha justo
receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o
segure da turbação ou esbulho iminente. mediante mandado proi-bitório. em que se comine ao réu determinada pena pecuniária,
caso transgrida o preceito.

Art .". 933.

Aplica..se ao interdito proibitório o disposto -na

secção anterior.
CAPÍTULO VI

DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
Art. 931.

I -

II -

Compete esta ação:

ao proprietário ou possuidor. a fim de impedir que a
edificação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudí..
que o prédio. suas servidões ou fins a que é destinado:
ao condômino. para impedir que o co..proprietário execute alguma obra com .prejuízo ou alteração da coisa
comum;
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ao Município, a fim de impedir que o particular construa
em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

Art. 935. Ao prejudicado também é lícito, se o caso for
urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando verbalmente,
perante duas (2) testemunhas, o proprietário ou, em sua falta, o
construtor. para não continuar a obra.
Parágrafo único. Dentro de três (3) dias requererá o nunciante a ratificação em juízo. sob pena de cessar o efeito do
embargo.
Art. 936. Na petição inicial, elaborada com observância dos
requisitos do art , 282, requererá o nunciante:

I -

o embargo para que fique suspensa a obra e se mande
afinal reconstituir, modificar ou demolir o que estiver
feito em seu detrimento;

II
111 -

a cominação de pena para o caso de inobservância do
preceito;

a condenação em perdas e danos.

Parágrafo único. Tratando-se de demolição, colheita. corte
de madeiras, extração de minérios e obras semelhantes, pode in..
cluír-se o pedido de apreensão e depósito dos materiais e produtos
j á retirados.
Art. 937. É licito ao juiz conceder o embargo liminarmente
ou após justificação prévia.
Art. 938. Deferido o embargo, o olicial de justiça, encarregado de seu cumprimento, lavrará auto circunstanciado, descre..
vendo o estado em que se encontra a obra; e. ato contínuo. ínti..
mará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob
pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em cinco
(5) dias a ação.
Art. 939.

Aplica-se a esta ação o disposto no art. 803.

Art. 940. O nunciado poderá. a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. requerer o prosseguimento da obra. desde
que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão
dela.

§ I Q A caução será prestada no juízo de origem. embora a
causa se encontre no tribunal.
§ 2" Em nenhuma hipótese terá lugar o prosseguimento.
tratando-se de obra nova levantada contra determinação de regu...
lamentos administrativos.
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CAPÍTULO VII

DA AÇÃO DE USUCAPIÃO DE TERRAS
PARTICULARES
Art. 941. Compete a ação de usucapião ao possuidor para
que se lhe declare, nos termos da lei, o domínio do imóvel ou a
servidão predial.

Art. 942.

O autor. expondo na petição inicial o fundamento

do pedido e juntando planta do imóvel, requererá:

I
II

a desígnação de audiência preliminar, a fim de produzir
prova dos requisitos do usucapião;
a citação pessoal daquele em cujo nome esteja transcrito
o imóvel e dos confinantes do imóvel usucapiendo. e,
por edital, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos,
observado quanto ao prazo o disposto no art . 232, nú-

mero IV.
§ P A citação prevista no número II deste artigo valerá
para todos os atos do processo.
§ 29 Serão cientificados por carta, para que manifestem in...
teresse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União,

do Estado. do Distrito Federal, do Território e do Município.
Art. 943. O prazo para contestar a ação correrá da in ...
timação da decisão, que declarar justificada a posse.
Parágrafo único.

Art. 944.

Observar-se-á o procedimento ordinário.

Intervirá obrigatoriamente em todos os atos do

processo o Ministério Público-

Art. 945.

A sentença, que julgar procedente a ação, será

transcrita, mediante mandado, no registro de imóveis, satisfeitas
as obrigações fiscais.
CAPÍTULO VIII

DA AÇÃO DE DIVISÃO E DA DEMARCAÇÃO
DE TERRAS PARTICULARES
Secçãc I -

Ar!. 946.
I -

Das disposições gez'ais

Cabe:

a ação de demarcação ao proprietário para obrigar o seu
confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se
novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

ATOS DO ·PODER· LEGISLATIVO

II -

a ação de divisão, ao condômino para obrigar os demais
consortes, a partilhar a coisa comum.

Art. 947. É lícita a cumulação destas ações; caso em que
deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial
da coisa comum, citando-se os confinantes e condôminos.
Art. 948. Fixados os marcos da linha de demarcação. os
confinantes consíderar-se-âo terceiros quan to ao processo divisório;
fica-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicarem os terrenos
de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes
constítutívas do perímetro ou a reclamarem uma indenização
pecuniária correspondente ao seu valor.
Art. 949. Da ação dos confinantes serão citados todos os
condômínos. se ainda não transitou em julgado a sentença homologatória de divisão; e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se
proposta posteriormente.
Parágrafo único. Neste último caso. a sentença que julga
procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar
.a indenização, valerá como título executivo em favor dos. quinhoeiros para haverem dos outros condôminos. que forem parte
na divisão. ou de seus sucessores por título universal, na proporção
que lhes tocar. a composição pecuniária do desfalque sofrido.

Secçi10 II -

Da demarcação

Art. 950. Na petição inicial, instruída Com os títulos da
propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e denominação.
descrever-se-âo os limites por constituir. aviventar ou renovar e
-nomcar-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda .
Art. 951. O autor pode requerer a' demarcação com queixa
Ae esbulho ou turbação, formulando também o pedido de restituí,ç:ão do terreno invadido com os rendimentos que _deu, ou - a inde..
-iizeçào dos danos - pela usurpação verificada.
Art. 952. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, citando-se os demais como
ilitisconsortes.
Art. S/53. Os réus que residirem na comarca serão citados
.pessoalmente: os demais, por edital.
Art. 954. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum
-de vinte (20) dias para contestar.
Art . 955. Havendo contestação, observar-se-á o procedi-mento ordinário; não havendo, aplica-se o disposto no art. 330,
'Ó úmero

II.

Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior. o juiz,
.antes de proferir a sentença definitiva, nomeará dois (2) arbitra-
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dores e um (I) aqrimensor para levantarem o traçado da linha
demarcanda.
Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo
em conta' os títulos. marcos, rumos, a fama da vizinhança, as
informações de antigos moradores do lugar e outros elementos
que coligirem.
Parágrafo único. Ao laudo anexará o aqrimensor a planta
,
da reqíâo e o memorial das operações de campo, os quais serão
Juntos aos autos, podendo as partes, no prazo comum de dez (10)
dias, alegar o que julgarem conveniente.
Art. 958. A sentença, que julgar procedente a ação, determinará o traçado da linha demarcanda ,
Ar!. 959, Tanto que passe em julgado a sentença, o agri~
mensor efetuará a demarcação, colocando os marcos _necessários.
Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as' referências convenientes para a identificação, em
qualquer' tempo, dos pontos assinalados.
Art. 960.
guintes regras:
I
II
III
IV -

V -

VI -

Nos trabalhos de campo observar-se-ào as se-

a declinação magnética ,da agulha será determinada na
estação 'inicial;
empreqar-se-ão os instrumentos aconselhados pela técnica';
quando 'se utilizarem fitas metálicas ou correntes, as me...
dtdas serão tomadas .hortzontalmente, em' lances deter...
minados pelo declive, de vinte (20) metros no máximo:
as .estações .serão marcadas por pequenas: estacas, for ...
temente cravadas, colocando-se ao lado estacas maíores,
numeradas; ,
quando as' estações não tiverem' afastamento _superior a
cinqüenta (50) metros, as visadas serão feitas sobre
balizas com o diâmetro máximo de doze (12) milímetros;
tomar...se...ão por aneróides ou por cotas obtidas mediante
levantamento taqueométrico as altitudes' dos pontos mais

acidentados.
Art. 961. A planta será orientada segundo omeridíano do
marco primordial. determinada a declinação magnética e conterá:
I -

as altitudes relativas de cada estação uu mSlTum9Ho e
a conformação altimétrica ou orográfica aproximativa
dos terrenos;
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as construções existentes, com indicação dos seus fins.
bem como os marcos, valos. cercas, muros divisórios e
outros quaisquer vestígios que possam servir ou tenham
servido de base à demarcação;
as águas principais. determinando-se, quanto possível.
os volumes. de modo que se lhes possa calcular o valor
mecânico:
a indicação. por cores convencionais. das culturas existentes, pastos. campos, matas, capoeiras e divisas do
imóvel.

Parágrafo único. As escalas das plantas podem variar entre
limites de um (1) para quinhentos (500) a um (1) para
cinco mil (:5.000) conforme a extensão das propriedades rurais.
sendo admíssível a de um (I) para dez mil (10.000) nas propriedades de inars de cinco (í) quilômetros quadrados.

O"

Art. 962. Acompanharão as plantas as cadernetas de operações de campo e o memorial descritivo. que conterá:
1

II
UI

IV
V
VI
VII

o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação
dos antigos com os respectivos cálculos;
os acidentes encontrados, as cercas, valos, marcos antigos, córregos, rios, Iaqoas e outros:
a indicação minuciosa dos novos marcos cravados. das
culturas existentes e sua produção anual;
a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e extensão dos campos, matas e capoeiras;
as vias de comunicação;
as distãncias à estação da estrada de ferro, ao porto de
embarque e ao mercado mais próximo;
a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já
levantada.

Art. 963. Ê obrigatória a colocação de marcos assim na
estação inicial - marco primordial - , como nos vértices dos ângulos, salvo se algum destes últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição.

Art. 964. A linha será percorrida pelos arbitradores, que
e-amm.arão os marcos e rumos, consignando em relatório escrito
a exatidão do memorial e planta apresentados pelo agrimensor ou
as diverqêncías porventura encontradas.
Art. 965. Junto aos autos o relatôrío dos arbitradores, determinará o juiz que as partes se manifestem sobre ele no prazo
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comum de dez (10) dias. Em seqnída, executadas as correções
e retificações que ao juiz pareçam necessárias. lavrar-se-a o auto
de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta.
Art. 966· Assinado o auto pelo juiz, arbitradores e agrimensor, será proferida a sentença homologatória da demarcação.

Secção lll -

Da divisão

Art. 967. A petição inicial, elaborada com observância dos
requisitos do art. 282 e instruída com os títulos de domínio do
promovente, conterá:

I
II

lU -

a indicação da origem da comunhão e a denominação.
situação, limites e característicos do imóvel:
o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, específícando-se os estabelecidos no
imóvel com benfeitorias e culturas;
as benfeitorias comuns.

Art. 968. Feitas as citações como preceitua o art. 953,
pr ossequir- se-á na forma dos arts. 951 e 955.
Art. 969. Prestado o compromisso pelos arbitradores e
agrimensor, terão inicio, pela medição do imóvel. as operações de
divisão.
Art. 970. Todos os condôminos serão intimados a apresen,..
tar, dentro em dez (10) dias, os seus títulos, se ainda não o
tiverem feito: e a formular os seus pedidos sobre a constituição
dos quinhões.
Art. 971. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de dez
(la) dias.
Parágrafo único. Não havendo impugnação, o juiz determinará a div isào geodésica do imóvel; se houver. proferirá. no
prazo de dez í 10) dias, decisão sobre os pedidos e os titulos que
devam ser atendidos na formação dos quinhões.
Art. 972.

960 a 963.
Art. 973.

A medição será efetuada na forma dos artigos

Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um (1) ano,
serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os
quais não se computarão na área dívidenda ,
Paráqra fo unrco . Consideram-se benfeitorias, para os efeítos deste artigo, as edificações, muros, cercas, culturas e pastos
fechados, não abandonados há mais de. dois (2) anos.
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Art. 971. É lícito aos confinantes do imóvel dividendo demandar a restituição -dos terrenos _que lhes tenham sido usurpa..
dos.
§ 19 Da ação serão citados todos os condôminos, se não transitou em julgado a sentença homologatória da divisão; e. todos os
quinhoeiros dos terrenos reclamados, se ajuizada posteriormente.
§ 2 9 Neste último caso terão os quinhoeiros o direito, pela
mesma sentença que os obrigar à restituição. a haver dos outros
condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título
universal. a composição pecuniária proporcional ao desfalque 50r
trído .
Art. 975. ConcIuidos os trabalhos de campo levantará o
aqrimen-r-r a planta do imóvel e organizará o memorial descritivo
da; operações, observado o disposto nos arts. 961 a 963.

§ 1Q
I

11

m
IV

A planta assinalará também:
as povoações e vias de comunicação existentes no
imóvel:
as construções e benfeitorias. com a indicação" dos seus
fins, proprietários e .ocupantes:
as águas principais que banham o imóvel:
a composição geológica, qualídade e vestimenta dós terrenos. bem como o valor destes e das culturas.

§ 29 O memorial descritivo indicará - mais:
I
.1 composição geoJógica, a qualidade e o valor dos ter..
renos. bem como a cultura e o destino a que melhor
adaptar-se:
11- as "ág...:a2 que banham o imóvel, determínandc-Ihes, tanto
quanto pcssível, o volume, de modo que se lhes possa
calcular c valor mecânico;
m
a qualidade e a extensão aproximada de" campo", e
matas:
es .índustriaa exploradas e as -susceptíveisde exploração;
IV
as construções. benfeitorias e culturas existen tes, men...
V
cicnandc-se os respectivos proprietários e-ocupantes:
VI
vias de comunicação estabelecidas eas que devam
scz abertas;
VII
~ distância -aproximada à estação de transporte de mais
fácil _acesso;
VIII
quaisquer outras informações que possam concorrer
para facilitar a partilha.
p":~~.sa"~
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Art. 976. Durante os trabalhos de campo procederão os
arbitradores ao exame. classificação e avaliação das terras. culturas.
edifícios e outras benfeitorias, entregando o laudo ao agrimensor.
Art. 977. O aHrimensor avaliará o imóvel no seu todo, se
os arbitradores reconhecerem que a homogeneidade das terras
não determina variedade de preços; ou o classificará em áreas, se
houver diversidade de valores.
Art. 978. Em seguida os arbitradores e o agrimensor proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo con..
sultar, quanto possível. a comodidade das partes, respeitar, para
adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguosàs suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento
dos quinhões em glebas separadas.
§ I' O cálculo será precedido do histórico das diversas
transmissões efetuadas a partir do ato ou fato gerador da comunhão', atualizando-se os valores primitivos.
§ 2' Sequír-se-áo, em títulos distintos, as contas de cada
condômino', mencionadas todas ás aquisições e alterações em ordem
cronolóqica, bem como as respectivas datas e as folhas dos autos
onde se encontrem os documentos correspondentes.
§ 3' O plano de divisão será também consignado em um
esquema gráfico '.
Art , 979. Ouvidas as partes. no prazo comum de dez (lO)
dias, sobre o cálculo e o plano da divisão. deliberará o juiza partilha. Em cumprimento desta decisão, procederá o agrimensor,
assistido pelos arbitradores, à demarcação dos quinhões. observando. além do disposto nos arts. 963 e 964, .as seguintes regras:
1 -

n-

In IV -

O~

as benfeitorias comuns. que não comportarem divisão
cômoda, serão adjudicadas aum dos condôminos mediante. compensação:
ínstítuír-se-ão as servidões, que forem indispensáveis, em
favor de uns quinhões sobre os outros. incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando
de servidões naturais, seja compensado o condômino
aquinhoado com o prédio serviente:
as benfeitorias particulares dos condôminos, que excederem a área a que têm direito. serão adjudicadas ao
quinhoeiro vizinho mediante reposição;
se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e reposições serão feitas em dinheiro.

Art. 980. Terminados os trabalhos e desenhados na planta
quinhões e as servidões aparentes, organizará o agrimensor· o
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memorial descritivo. Em seguida. cumprido o disposto no art. 965
o escrivão lavrará, a fim de ser assinado pelo juiz, agrimensor e
arbitradores, o auto de divisão, seguido de uma folha de pagamento para cada condômino.

§ 19 ( ) auto conterá:
I - a confinação e a extensão superficial do imóvel;
II - a classificação das terras com o cálculo das áreas de

111 -

cada consorte e a respectiva avaliação, ou a avaliação
do imóvel na sua integridade. quando a homogeneidade
das terras não determinar diversidade de valores;
o valor e a quantidade geométrica que couber a cada
condômino. declarando-se as reduções e compensações
resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão.

§ 2' Cada folha de pagamento conterá:
I
a descrição das linhas divisórias do quinhão, menciona..
das as confinantes;
11
a relação das benfeitorias e culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem
111 -

comuns ou mediante compensação;
a declaração das servidões instituidas, especificados os
lugares. a extensão e modo de exercício.

Art , 981.
e 955.

Aplica-se às divisões o disposto nas arts. 952
CAPÍTULO IX

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA
Secção I -

Das disposições qereis

Art. 982. Proceder-se-á ao inventário judicial, ainda que
todas as partes sejam capazes.

§ 19 Se capazes todos os herdeiros, podem, porém, fazer o
inventário e a partilha por acordo extrajudicial.
§ 2' O acordo pode constar de instrumento público ou ser
feito por instrumento particular; qualquer que seja a sua forma,
deverão os herdeiros requerer a homologação por sentença, depois
de ratificado por termo nos autos.
§ 3' Do requerimento será intimada a Fazenda Pública,
para os fins previstos nos arts. 1.033 e 1.031.
§ 4 Q Divergindo os herdeiros entre si, ou quanto aos valo...
res, com a Fazenda Pública, o inventário e a partilha processar...
se-ão judicialmente.
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§ 5' Em qualquer fase do inventário e da partilha, ou do
arrolamento, poderão os herdeiros, sendo maiores e capazes, mediante termo nos autos, proceder na forma dos parágrafos anterio..
res .
Art. 983. O inventário e a partilha devem ser requeridos
dentro de trinta (30) dias a contar da abertura da sucessão,
ultimando-se nos seis (6) meses subseqüentes.
Parágrafo único. O juiz poderá, a requerimento do inventariante, dilatar este último prazo por motivo justo.

Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito e
também as questões de fato, quando este se achar provado por
documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.
Art. 985. Até que o inventariante preste o compromisso
(art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do
administrador provisório.
Art. 986. O administrador provisório representa ativa e
passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que
desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso
das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a
que, por dolo ou culpa, der causa.

Secção II -

Da legitimidade para requerer c inventário

Art. 987. A quem estiver na posse e administração do espólio incumbe, no prazo estabelecido no art. 983, requerer o inventário e a partilha.
Parágrafo único. O requerimento será instruído com a cer..
tidão de óbito do autor da herança.

Art. 988.
I
I!
lI!
IV
V
VI
VI!

VIII
IX

Tem, contudo, legitimidade concorrente:

o cônjuge supérstite;
o herdeiro;
o legatário;
o testamenteiro;
o cessionário do herdeiro ou do legatário;
o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;
o síndico da falência do herdeiro, do legatário, do autor
da herança ou do cônjuge supérstite;
o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;
a Fazenda Pública, quando tiver interesse ..
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Art. 989. O juiz determinará, de oficio, que se inicie o
inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos ante..
cedentes o requerer no prazo legal.

Secção /lI Art. 990.

I -

II -

111

IV
V
VI

Do inventariante e das primeiras declarações
O juiz nomeará inventariante:

o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de comunhão, desde que estivesse convivendo com o outro ao
tempo da morte deste;
o herdeiro que se achar na posse e administração do
espólio. se não houver cônjuge supérstite ou este não

puder -ser nomeado;
qualquer herdeiro, nenhum estando na posse e administração do espólio;
o testamenteiro, se lhe foi confiada a administração do
espólio ou toda a herança estiver distribuída em legados;
o inventariante judicial. se houver;
pessoa estranha idônea. onde não houver Inventariante
judicial.

Parágrafo único. O inventariante. intimado da nomeação.
prestará. dentro de cinco (5) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo.
Art. 991.

1-

Incumbe ao inventariante:

representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto
no art. 12, § 1';

II

administrar o espólio, velando...lhe os bens, com a mesma
diligência como se seus fossem;

III

prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente
ou por procurador com poderes especiais;

IV

exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das
partes, os documentos relativos ao espólio;

V·

juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI

trazer ã colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente,
renunciante ou excluído;

VII

prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre
que o juiz lhe determinar;
requerer a declaração de insolvência (art. 748).

VIII
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Art. 992. Incumbe ainda ao inventariante. ouvidos os interessados e com autorização do juiz:
I

alienar bens de qualquer espécie:

II

transigir em juizo ou fora dele:

III

pagar dividas do espólio:

IV

fazer as despesas necessárias com a conservação e o
melhoramento dos bens do espólio.

Art. 993. Dentro de vinte (20) dias. contados da data em
que prestou o compromisso, fará o inventariante as primeiras de...
claracôes. das quais se lavrará auto circunstanciado. No auto,
assinado pelo juiz, escrivão e inventariante, serão exarados:
I -

11 -

UI
IV

o nome, estado, idade e domicilio do autor da herança,
dia e lugar em que faleceu e bem ainda se deixou testa...
mento;
o nome, estado, idade e residência dos herdeiros e
havendo cônjuge supérstite, o regime de bens do ca...
sarnento;
a qualidade dos herdeiros e o grau de seu parentesco
com o inventariado;
a relação completa e individuada de todos os bens do
espólio e dos alheios que nele forem encontrados, descrevendo...se:
a) os imóveis, com as suas especificações, nomeada...
mente local em que se encontram, extensão da área..
limites, confrontações, benfeitorias, origem dos ti ...
tulos, números das transcrições aquisitivas e ônus
que os gravam;
b) os móveis, com os sinais característicos;
c) os semoventes, seu número, espécies, marcas e sinais
distintivos;
d) o dinheiro, as jóias, os objetos de ouro e prata e as
pedras preciosas, decIarando...se ...lhes especificada...
mente a qualidade, o peso e a importância;
e) os títulos da divida pública, bem como as ações,
cotas e títulos de sociedade, mencionando...se...lhes o
número, o valor e a data;
f) as dividas ativas e passivas, índícando-se-Ihes as datas, títulos, origem da obrigação, bem COIDO os no...
mes dos credores e dos devedores;
g) direitos e ações:
h) o valor corrente de cada um dos bens do espôlíe
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Parágrafo único.
I
II

O juiz determinará que se proceda:

ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança
era comerciante em nome individual;
a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio
de sociedade que não anônima.

Art. 994. Só se pode argüir de sonegação ao inventariante
depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração. por
ele feita, de não existirem outros por inventariar.
Art. 995. O inventariante será removido!
I
se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas
declarações;
II
se não der ao inventário andamento regular, suscitando
dúvidas infundadas ou praticando atos meramente pro...
tela tóríos.
lU - se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou
sofrerem dano bens do espólio;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado,
deixar de cobrar dívidas ativas ou não promover as
medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;
V
se não prestar contas ou as que prestar não forem
julgadas boas;
VI
se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.
Art. 996. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos números do artigo antecedente, será intimado o inventa..
riante para, no prazo de cinco (5) dias, defender-se e produzir
provas.
Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso
aos autos do inventário.
Art. 997. Decorrido o prazo COm a defesa do inventariante
ou sem ela, o juiz decidirá. Se remover o inventariante, nomeará
outro, observada a ordem estabelecida no art. 990.
Art. 998. O
mente ao substituto
compelido mediante
na posse, conforme

inventariante removido entregará imediataos bens do espólio; deixando de fazê-lo, será
mandado de busca e apreensão, ou de imissão
se tratar de bem móvel ou imóvel.

Secção IV -

Das citações e das impugnações

Art. 999. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará
citar. para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Estadual, o Mtnístérío Público,
se houver herdeiro incapaz ou ausente e o testamenteiro, se o
finado deixou testamento.
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§ 10 Citar-se-âo, conforme o disposto nos arts. 224 a 230,
somente as pessoas domiciliadas na comarca por onde corre o
inventário ou que aí forem encontradas; e por edital, com o prazo
de vinte (20) a sessenta (60) dias, todas as demais, residentes,
assim no Brasil como no estrangeiro.
§ 2 9 Das primeiras declarações extraír-se-ão tantas cópias
quantas forem as partes.
§ 3'" O oficial de justiça, ao proceder à citação, entregará um
exemplar a cada parte.
§ 4 9 Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda do Estado, ao Ministério Público, ao testamenteiro se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos.
Art. 1.000. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de dez (10) dias, para dizerem
sobre as primeiras declarações. Cabe à parte:
argüir erros e omissões;
I
li - reclamar contra a nomeação do inventariante;
III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de
herdeiro.

Parágrafo único. Julgando procedente a impugnação referida
no número 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Se
acolher o pedido, de que trata o número lI, .nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Verificando que a disputa
sobre a qualidade de herdeiro, a que alude o número Ill, constitui
matéria de alta indagação, remeterá a parte para os meios ordinários e sobrestará, até o julgamento da ação, na entrega do quinhão
que na partilha couber ao herdeiro admitido.
Art. 1.001. Aquele que se julgar preterido poderá demandar a sua admissão no inventário, requerendo-o antes da partilha.
Ouvidas as partes no prazo de dez (10) dias, o juiz decidirá. Se
não acolher o pedido, remeterá o requerente para os meios ordinários. mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do
herdeiro excluído até que se decida o litígio.
Art. 1.002. A Fazenda do Estado, no prazo de vinte (20)
dias, após a vista de que trata o artigo 1.000, informará ao juízo,
de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário,
O valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.
Secção V -

Da avaliação e do cálculo do imposto

Art .. 1 .003. Findo o prazo do artigo 1.000, sem impugnação ou decidida a que houver sido oposta, o juiz nomeará um perito
para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial.
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Parágrafo único. No caso previsto no artigo 993, parágrafo
único. o juiz nomeará um contador para levantar o balanço ou
apurar os haveres.
Art. 1.004. Ao avaliar os bens do espólio. observará o pertto. no que for aplicável. o disposto nos artigos 681 a 683.
Art. 1. 005. O herdeiro que requerer. durante a avaliação,
a presença do juiz e do escrivão. pagará as despesas da diligência.
Art. 1.006. Não se expedirá carta precatória para a ava...
liação de bens situados fora da comarca por onde corre O inventá...
rio. se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do
perito nomeado.

Art. 1.007. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação, se a Fazenda' Estadual, intimada na forma do arti...
go 237, número 1. concordar expressamente com o valor atribuído.
nas primeiras declarações, aos bens do espólio.
Art. 1.008. Se os herdeiros concordarem COm o valor dos
bens declarados pela Fazenda Estadual, a avaliação cínqír-se-áaos
demais.
Art. 1.009, Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará
que sobre ele se manifestem as partes no prazo de dez (10) dias,
que correrá em cartório.

§ 1Q Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito,
o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos.
§ 2' Julgando procedente a impugnação, determinará o juiz
que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da
decisão.
Art. 1.010.

O juiz mandará repetir a avaliação:

1 - quando viciada por erro ou dolo do perito;
Il . .,--quando se verificar. posteriormente à avaliaçãc, que os
bens -apresentam defeito que lhes diminui o valor.
Art. 1. O11 . Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações
suscitadas a seu respeito lavrar ...se-á em seguida o termo de últimas
declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou
completar as primeiras.
Art. 1. OI2. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações
no prazo comum de dez (10) dias, proceder-se-á ao cálculo do
imposto.

Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas
as partes no prazo comum de cinco _(5) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública.
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§ I' Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o
juiz novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as
alterações que devam ser feitas no cálculo.
§ 2'
posto.

Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do Im-

Secção VI -

Das colações

Art. 1.014. No prazo estabelecido no artigo 1.000, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos os bens que
recebeu ou, se já os não possuir, trar...lhes-á o valor.
Parágrafo único.

Os bens que devem ser conferidos na par-

tilha. assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez,
calcular...se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da
sucessão.
Art. 1. O15 . O herdeiro que renunciou à herança ou o que
dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão. de conferir, para o efeito de repor a parte inoficiosa, as liberalidades que- houve do doador.

§ l' É lícito ao donatário escolher, dos bens doados, tantos
quantos "bastem para perfazer a legítima e a metade disponível,
entrando na partilha o excedente para ser dividido entre Os demais
herdeiros.

§ 29 Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel.
que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre
ela se proceda entre os herdeiros à licitação: o donatário poderá
concorrer na licitação e, em igualdade de condições, preferirá aos
herdeiros.
Art. I. 016. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou
a obrigação de os conferir, o juiz. ouvidas as partes no prazo comum
de cinco (5) dias, decidirá à vista das alegações e provas produzidas.
§ 19 Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no
prazo improrrogável de cinco (5) dias, não proceder à conferência, o juiz mandará seqüestrar-lhe. para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação, ou imputar ao seu quinhão
hereditárío o valor deles, se já os não possuir.

§ 29 Se a matéria for de alta indagação, o juiz remeterá as
partes para os meios ordinários, não podendo o herdeiro receber o
seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda. sem prestar
caução correspondente ao valor dos bens sobre que versar a conferência.
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Do pagamento das dívidas

Art. 1.017. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventárío o pagamento das dívidas vencidas e exrqiveis ,
§ I' A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será
distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do
processo de inventário.
§ 2 9 Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar
habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro
ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento.
3 9 Separados os bens, tantos quantos forem necessários
para o pagamento dos credores habilitados. o juiz mandará alienálos em praça ou leilão, observadas, no que forem aplicáveis. as regra, do Livro lI, Título lI, Capítulo IV, Secção I, Subsecção VII
e Secção u, Subsecções I e lI.
§ 4' Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam
adjudicados, para o seu pagamento, Os bens já reservados, o juiz
deferír-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

*

Ar!. 1.018. Não havendo concordância de todas as partes
sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido
para os meios ordinários.
Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em podei
do inventariante bens suficientes para pagar o credor, quando a
dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrí. gação e a impugnação não se fundar em quitação.
Art. I. O19. O credor de dívida líquida e certa, ainda não
vencida, pode requerer habilitação no inventário. Concordando as
partes com o pedido, o juiz, ao julgar habilitado o crêdíto.unandará
que se faça separação de bens para o futuro pagamento.
Art. 1.020. O legatário é parte legitima para manifestar-se
sobre as dívidas do espólio:
1 - quando toda a herança for dividida em legados;
Il ~ quando o reconhecimento das dividas importar redução
dos leg ados .
Art. 1.021. Sem prejuízo do disposto no artigo 674, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas,
autorizar que o inventariante os nomeie à penhora no processo em
que o espólio for executado ~

Secção VIII -

Da partilha

Ar!. 1.022. Cumprido o disposto no artigo 1.017, § 3', o
juiz facultará às partes que, no prazo comum de dez (10) dias,
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formulem o pedido de quinhão; em seguida proferirá, no prazo de
dez (10) dias, o despacho de deliberação da partilha, resolvendo
os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir
quinhão de cada herdeiro e legatário.
Art. 1. 023 . O partidor organizará o esboço da pa rtilha de
acordo com a decisão, observando nos pagamentos a seguinte
ordem:
I
]]

dívidas atendidas;
meação do cônjuge;

HI -

meação disponível;

IV -

quinhões hereditários, a começar pelo co-herdeiro maís
velho.

Art. 1.024. Feíto o esboço, dirão sobre ele as partes no
prazo comum de cinco (5) dias. Resolvidas as reclamações, será
a partilha lançada nos autos.
Art. 1.025.

I -

A partilha constará:

de um auto de orçamento, que mencionará:
a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do
cônjuge supérstite, dos herdeiros, dos legatários e
dos credores admitidos;
b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as neces ..
sárias especificações;
c) o valor de cada quinhão:

H -

de uma folha de pagamento para cada parte, declarando
a quota a pagar...lhe, a razão do pagamento, a relação
dos bens que lhe compõem o quinhão, as características
que os individualizam e os ônus que os gravam.
Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assi..
nados pelo juiz e pelo escrivão.
Art. 1.026. Pago o imposto de transmissão a título de morte, e junta aos autos certidão ou informação negativa de divida
para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.
Art, 1.027. Passada em julgado a sentença mencionada no
artigo antecedente, receberá o herdeiro Os bens que lhe tocarem e
um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:
I H -

IH -

termo de inventariante e título de herdeiros;
avaliação dos bens que constituíram o quínhão do Iierdeiro:
.
pagamento do quinhão hereditário;
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quitação dos impostos:
sentença.

Parágrafo úníco , O formal de partilha poderá ser substituído
por certidão do pagamento do quinhão hereditário, quando este não
exceder cinco (5) vezes o salárío-mlnímo vigente na sede do juízo;
caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada
em julgado.
Art. 1.028. A partilha. ainda depois de passar em julgado
a sentença (artigo I. 026). pode ser emendada nos mesmos autos
do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro
de fato na descrição dos bens; o juíz, de ofício ou a requerimento
da parte, poderá. a qualquer tempo, corrlqír-lhe as inexatidões ma...
teríaís .
Art. 1.029. A partilha amigável. lavrada em instrumento
público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de
escrito particular homologado pelo juiz. pode ser anulada. por dolo,
coação, erro essencial ou intervenção do incapaz.
Parágrafo único. A ação para anular a partilha amigável
prescreve em um (1) ano, contado este prazo:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessou;
II - no de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;
IH -

quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

Art. 1.030.
I
II
III

É rescindível a partilha julgada por sentença:

nos casos mencionados no artigo antecedente;
se feita com preterição de formalidades legais:
se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

Secção IX -

Do arrolamento

Art. 1.031. Proceder-se-á ao inventário e partilha de acordo com as regras desta secção:
I -

II -

quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e con..
vierem em fazer a partilha amigável dos bens do espólio,
qualquer que seja o seu valor:
quando o valor dos bens do espólio não exceder duzentas· (200) vezes o do salário-mínimo vigente na sede do
juízo.

Art. 1.032. No caso do número I do artigo antecedente,
todos os herdeiros, em um só requerimento:
1 - pedirão ao juiz a nomeação do inventariante designado:
II - declararão os títulos de herdeiros e Os bens do espólio,
observado o dísposto no artigo 993.
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Art. 1.033. Os autos irao com vista à Fazenda Pública
pelo prazo de dez (10) dias. Se esta, intimada no forma do artigo
237, número 1. não concordar expressamente com a estimativa dos
bens imóveis, poderá impugná-la. indicando. porém. nos vinte (20)
dias seguintes, o valor que lhes atribuir.
Art. 1.034. Se os herdeiros concordarem com a avalíaçào
da Fazenda Pública, os autos irão ao contador para o cálculo do
imposto; em caso contrário, o juiz nomeará avaliador.

Art. 1.035. Recolhido o imposto de transmissão a titulo de
morte e juntas aos autos a quitação do imposto de renda e as demais quitações fiscais, o juiz julgará por sentença a partilha.
Art. 1.036. No caso do número II do artigo 1.031. requerido o arrolamento e nomeado o inventariante, este apresentará, com
as suas declarações, a estimativa dos bens descritos e o plano de
partilha.
Parágrafo único. Se qualquer das partes. o Ministério Público ou a Fazenda Pública, esta depois de intimada na forma do
artigo 237, número I. impugnar a estimativa feita pelo inventariante, o juiz nomeará um avaliador.
Art. 1.037. Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que
designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as
reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas.

§ 19

Para essa audiência, será intimada a Fazenda Pública,
na forma do artigo 237, número L

§ 2 9 Lavrar-se-á de tudo
pelas partes presentes.
§ 3'

Um

só auto, assinado pelo juiz e

Calculado e pago o imposto, o juiz julgará a partilha.

Art. 1.038. Aplicam-se subsidiariamente a esta secção as
regras das secções antecedentes.

Secção X -

Das disposições comuns às secções precedentes

Art. 1.039. Cessa a eficácia das medidas cautelares previstas nas várias secções deste capítulo:
I -

se a ação não for proposta em trinta (30) dias, contados
da data em que da decisão foi intimado o impugnante
(artigo 1. 000. parágrafo único), o .herdeíro excluído
(artigo 1. 00 I) ou o credor não admitido (art. 1. O18) :

n -

se o juiz declarar extinto o processo de inventário com
ou sem julgamento do mérito.
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Art. 1.040.
I
I!

Ficam sujeitos á sobrepartilha os bens:

sonegados;
da herança que se descobrirem depois da partilha:

lI!

litigiosos. assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV

situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único.

Os bens mencionados nos números IH e

IV deste artigo serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e
admínlst-açâo do mesmo ou de diverso inventariante, a aprazimento da maioria dos herdeiros.
Arl. 1.041. Observar-se-a na sobrepartilha dos bens o processo de inventário e partilha.
Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.
Art. 1.042.

I I1 -

O juiz dará curador especial:

ao ausente, se o não tiver;
ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante.

Art. 1. 043. Falecendo o cônjuge meeiro supérstite antes da
partilha dos bens do premorto, as duas heranças serão cumulativa...
mente inventariadas e partilhadas, se os herdeiros de ambos forem
os mesmos.

§ 19

Haverá um só inventariante para os dois (2) inven...

tários.

§ 2 Q O segundo inventário será distribuído por dependência,
processando...se: em apenso ao primeiro.
Art. 1.044. Ocorrendo a morte de algum herdeiro na pendência do inventário em que foi admitido e não possuindo outros
bens além do seu quinhão na herança. poderá este ser partilhado
juntamente com os bens do monte.
Art. 1.045. Nos casos previstos nos dois (2) artigos antecedentes prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo
de avaliação. salvo se se alterou o valor dos bens.
Parágrafo único. No inventário a que se proceder por morte
do cônjuge' herdeiro supérstite, é lícito, independentemente de
sobrepartilha, descrever e partilhar bens omitidos no inventário do
cônjuge premorto ,
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CAPÍTULO X

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
turbaçâo ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão
judicial. em casos como o dt; penhora, depósito, arresto, seqüestro,
alienação judicial. arrecadação, arrolamento, inventário, partilha.
poderá requerer lhes sejam manutenidos ou restituídos por meio de
embargos.
~ I Q Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor.
ou apenas possuidor.
§ 2" Equipara-se a terceiro a parte que. posto figure no processo, defende bens que, pelo titulo de sua aquisição ou pela qualídade em que os possuir. não podem ser atingidos pela apreensão
judicial,
§ 3.;. Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados ou de sua meação.
Art , 1.047,
I -

II -

Admitem-se ainda embargos de terceiro:

para a defesa da posse, quando nas ações de divisão ou
de demarcação, for o imóvel sujeito a atos materiais,
preparatórios ou definitivos, da partilha ou da fixação
de rumos:
para o credor com garantia real obstar alienação judicial
do objeto da hipoteca, penhor ou anticrese.

Art. 1,048. Os embargos podem ser opostos a qualquer
tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em
julgado a sentença, e, no processo de execução. até cinco (5) dias
depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes
da assinatura da respectiva carta.
Art . 1,049, Os embargos serão distribuídos por dependência e correrão em autos distintos perante o mesmo juiz que ordenou
a apreensão.
Art , 1,050, O embargante, em petição elaborada com
observância do disposto no artigo 282, fará a prova sumária de sua
posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol
de testemunhas.
§ 1Q Ê facultada a prova da posse em audiência preliminar
designada pelo juiz,
§ 2' O possuidor direto pode alegar, com a Sua posse, domínio alheio.
Art , 1.051, Julgando suficientemente provada a posse, o
juiz deferirá liminarmente os embargos e ordenará a expedição de
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mandado de manutenção ou de restituição em favor do embarqante,
que só receberá os bens depois de prestar caução de os devolver
com seus rendimentos. caso sejam a final declarados improcedentes.
Art. 1.052. Quando os embargos versarem sobre todos os
bens, determinará o juiz a suspensão do curso do processo principal: versando sobre alguns deles, prosseguirá o processo principal
somente quanto aos bens não embargados.
Art. I. 053. Os embargos poderão ser contestados no prazo
de dez (10) dias. findo o qual proceder-se-á de acordo com o disposto no artigo 803.
Art. 1.054. Contra os embargos do credor com garantia
real. somente poderá o embargado alegar que:

I

11

In

o devedor comum é insolvente:
o título é nulo ou não obriga a terceiro:
outra é a coisa dada em garantia.
CAPÍTULO XI

DA HABILITAÇÃO
Art. I. 055. A habilitação tem lugar quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de sucederlhe no processo.
Art. I. 056. A habilitação pode ser requerida:
I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;
n - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.
Art. 1.057. Recebida a petição inicial, ordenará o juiz a
citação dos requeridos para contestar a ação no prazo de cinco (5)
dias.
Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver
procurador constituído na causa.

Art. 1.058. Findo o prazo da contestação, observar-se-á o
disposto nos artigos 802 e 803,
Art. 1.059. Achando-se a causa no tribunal, a habilitação
processar...se-á perante o relator e será julgada conforme o disposto
no regimento interno.
Art. 1.060. Proceder-se-á à habilitação nos autos da causa
principal e independentemente de sentença quando:

I -

promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários. desde
que provem por documento o óbito .do falecido e a sua
qualidade;
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II -

em outra causa. sentença passada em julgado houver
atribuído ao habilitando a qualidade de herdeiro ou
sucessor;

IH -

o herdeiro for incluído sem qualquer oposição no inventário;

IV

estiver declarada a ausência ou determinada a arrecadação da herança jacen I e;
oferecidos os artigos de habilitação, a parte reconhecer
a procedência do pedido e não houver oposição de terceiros.

V -

Art. 1.061. O cessíoná-ío ou o sub-rogado pode prosseguir
na causa, juntando aos autos o respectivo título e provando a sua
identidade; caso em que sucederá ao cedente ou ao credor originário que houver falecido.
Art. 1.062. Passada em julgado a sentença de habilitação,
ou admitida a habilitação nos casos em que independer de sentença,
a causa principal retomará o seu curso.
CAPÍTULO XII

DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS
Art. 1.063. Verificado o desaparecimento dos autos, pode
qualquer das partes promover-lhes a restauração.
Parágrafo único.
seguirá o processo.

Havendo autos suplementares, nestes pros...

Art , 1. 064 . Na petição inicial declarará a parte o estado da
causa ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I H IH -

certidões dos atos constantes do protocolo de audiências
do cartório por onde haja corrido o processo;
cópia dos requerimentos que dirigiu ao juiz;
quaisquer outros documentos que facilitem a restauração.

Art. 1.065. A parte contrária será citada para contestar o
pedido no prazo de cinco (5) dias, cabendo-lhe exibir as cópias,
contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que estiverem
em seu poder.

§ 1Q Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se...á o
respectivo auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz,
suprirá o processo desaparecido.

§ 2 Q Se a parte não contestar ou se a concordância for parcíal, observar-se-á o disposto no artigo 803.
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Art. 1.066. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido
depois da produção das provas em audiência. o juiz mandará
repeti-Ias.

§ 19

Serão reinquiridas as mesmas testemunhas; mas se estas
tiverem falecido ou se acharem .impossibilitadas de depor e não
houver meio de comprovar de outra forma o depoimento, poderão
ser substituídas.

§ 2' Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-à nova
perícia, sempre que for possível e de preferência pelo mesmo perito.
§ 3 9 Não havendo certidão de documentos, estes serão re ...
constituídos mediante cópias e, na falta, pelos meios ordinários de
prova.
§ 4 9 Os serventuários e auxiliares da justiça não podem eXImlr-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham
praticado ou assistido.
§ 5' Se o juiz houver proferido sentença da qual possua copia, esta será junta aos autos e terá a mesma autoridade da original.
Art. 1.067.
seus termos.

)ulgada a restauração, seguirã o processo os

§ 1Q Aparecendo os autos originais, nestes se prosseguira
sendo-lhes apensados os autos da restauração.
§ 2" Os autos suplementares serão restituídos ao cartório,
deles se extraindo certidões de todos os atos e termos a fim de
completar os autos originais.
Art. 1.068. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido
no tribunal, a ação será distribuída, sempre que possível, ao rela.. .
ter do processo.
§ 19 A restauração Iar-se-á no juízo de origem quanto aos
atos que neste se tenham realizado.
§ 2 9 Remetidos os autos ao tribunal, aí se completará a restaurncfio e se procederá ao julgamento.
Art. 1.069. Quem houver dado causa ao desaparecimento
dos autos responderá pelas custas da restauração e honorários de
advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que
incorrer.
CAPÍTULO XIII

DAS VENDAS A CREDITO COM RESERVA
DE DOMíNIO
Art. 1.070. Nas vendas a crédito com reserva de domínio,
quando as prestações estiverem representadas por título executivo,
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o credor poderá cobrá-las, observando-se o disposto no Livro H,
Titulo
Capitulo lV.

n.

§ 1Q Efetuada a penhora da coisa vendida, é lícito a qualquer das partes, no curso do processo, requerer...lhe a alienação
judicial em leilão,
§ 2' O produto do leilão será depositado, sub-rogando-se
nele a penhora.
Art. 1.071. Ocorrendo mora do comprador. provada com
o protesto do título, o vendedor poderá requerer liminarmente e sem
audiência do comprador, a apreensão e depósito da coisa vendida.

§ I Q Ao deferir o pedido, nomeará o juiz perito. que proce...
derá à vistoria da coisa e arbitramento do seu valor, descrevendolhe o estado e individuando-a COm todos os característicos.
§ 29

Feito o depósito, será citado o comprador para, dentro
em cinco (5) dias, contestar a ação. Neste prazo poderá o com ...
prador, que houver pago mais de quarenta por cento (40% I do
preço, requerer ao juiz que lhe conceda trinta (30) dias para reaver
a coisa, liquidando as prestações vencidas, juros, honorários e
custas.

§ 3Q

Se o réu não contestar, deixar de pedir a concessão do
prazo ou não efetuar o pagamento referido no parágrafo anterior,
poderá o autor, mediante a apresentação dos títulos vencidos e víncendos, requerer a reintegração imediata na posse da coisa depositada; caso em que, descontada do valor arbitrado a importância da
dívida acrescida das deoesas judiciais e extra iudiciaís, o autor restl...
tuirá ao réu o saldo, depositando...o em pagamento.

§ 4 Q Se a ação for contestada, observar...se ... á o procedimento
ordinário, sem prejuízo da reínteqraçâo liminar,
CAPÍTULO XIV

DO JUiZO ARBITRAL

Secção 1 -

Do compromisso

Art. 1.072. As pessoas capazes de contratar poderão .louvar-se, mediante compromisso escrito, em árbitros que lhes resolvam
as pendências judiciais ou extrajudiciais de qualquer valor, concernentes a direitos patrimoniais, sobre os quais a lei admita transação.
Art. 1.073. O compromisso é judicial ou extrajudicial. O
primeiro celebrar-se... á por termo nos autos, perante o juízo ou trtbunal por onde correr a demanda; o segundo, por escrito público ou
particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas.
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I II III -

IV -

I

UI -

IV -
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O compromisso conterá sob pena de nulidade:

os nomes, profissão e domicílio das pessoas que insti.. .
tulrem o juízo arbitral;
os nomes, profissão e domicílio dos árbitros, bem como
os dos substitutos nomeados para o caso de falta ou
impedimento;
o objeto do litigio, com todas as suas especificações,
inclusivamente o seu valor:
a declaração de responsabilidade pelo pagamento dos
honorários dos peritos e das despesas processuais (arti.. .
go 20).

Art. 1.075.

II

P('IDER

O compromisso poderá ainda conter!

o prazo em que deve ser proferido o laudo arbitral:
a condição de ser a sentença arbitral executada Com ou
sem recurso para o tribunal superior;
a pena para com a outra parte, a que fique obrigada
aquela que recorrer da sentença, não obstante a cláusula
..sem recurso":
a autorização aos árbitros para julgarem por eqüidade,
fora das reqras e formas de direito.

Art. 1.076. As partes podem nomear Um ou mais árbitros,
mas sempre em número ímpar. Quando se louvarem apenas em
dois (2), estes se presumem autorizados a nomear, desde logo, terceiro árbitro.
Art. 1.077.

Extingue-se o compromisso:

I -

escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a
nomeação e não havendo substituto;

II -

falecendo ou ficando impossibilitado de dar o seu voto
algum dos árbitros. sem que tenha substituto;

III -

tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 1.075,
número 1;

IV

falecendo alguma das partes e deixando herdeiro incapaz:

V -

divergindo os árbitros quanto à nomeação do terceiro
(artigo 1. 076) .

Secção II -

Dos árbitros

Art. 1.078. O árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença
que proferir não fica sujeita a recurso, salvo se o contrário convencionarem as partes.
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Art. 1.079. Pode ser árbitro quem quer que tenha a confiança das partes. Excetuam...se:
1
11 -

IH -

os incapazes;
os analfabetos:
os legalmente impedidos de servir como juiz (art. 134),
ou os suspeitos de parcialidade (artigo 135).

Parágrafo único. A exceção de impedimento ou de suspeição
será apresentada ao juiz competente para a homologação.
Art. 1.080. O árbitro, que não subscreveu o compromisso.
será convidado a declarar, dentro de dez (10) dias, se aceita a
nomeação; presumindo-se que a recusou se. nesse prazo, nada res ...
ponder.
Art. 1.081. O árbitro é obrigado a proferir o laudo no
prazo do artigo 1.075, número 1, contado do dia em que é ínstítuido o juízo arbitral.
Art. 1.082.

I -

Responde por perdas e danos o árbitro que:

no prazo, não proferir o laudo, acarretando a extinção
do compromisso;

II -

depois de aceitar o encargo, a ele renunciar sem motivo
justificado.

Art. 1.083. Aplicam-se aos árbitros, no que couber, as normas estabelecidas neste Código acerca dos deveres e responsabili...
dades dos juízes (artigo 133) .
Art. 1.084. O árbitro tem direito a receber os honorários
que ajustou pelo desempenho da função. À falta de acordo ou
de disposição especial no compromisso, o árbitro, depois de apresentado o laudo, requererá ao juiz competente para a homologação
que lhe fixe o valor dos honorários por sentença, valendo esta como
título executivo.

Secção lI! -

Do procedimento

Art. 1.085. Considera-se instituído o juízo arbitral, tanto
que aceita a nomeação pelo árbitro, quando Um (1) apenas, ou por
todos, se forem vários.

§ l' Quando o juízo for constituído de mais de um (I) árbitro, funcionará como presidente o mais idoso, salvo se as partes, no
compromisso, convencionarem de outro modo.
§ 21)

O presidente ou u árbitro designará o escrivão.
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Art. 1.086. O juízo arbitral pode tomar depoimento das
partes, ouvir testemunhas e ordenar a realização de perícia. Mas
lhe é defeso:
I - empregar medidas coercitivas, quer contra as partes, quer
contra terceiros;
II - decretar medidas cautelares.
Art. 1.087. Quando for necessária a aplicação das medidas
mencionadas nos números I e II do artigo antecedente, o juízo arbitral as solicitará à autoridade judiciária competente para a homologação do laudo.
Art. 1. 088 . Instituído o juízo arbitral. nele correrá o pleito
em seus termos.
Art. 1.089. Se já estiver pendente a causa, o presidente ou
o árbitro, juntando o compromisso ou depois de assinado o termo
(artigo 1.073), requererá ao juiz do feito que mande entregar-lhe
os autos mediante recibo e Independentemente de traslado.
Ar!. I. O~IJ. O juízo arbitral responde pela restituição dos
autos, depois do julgamento ou da extinção do compromisso.
Art. 1.091. As partes podem estabelecer o procedimento
arbitral, ou autorizar que o juízo o regule. Se o compromisso nada
dispuser a respeito, observar-se...ão as seguintes regras:
I II III -

incumbe a cada parte, no prazo comum de vinte (20)
dias, assinado pelo juízo, apresentar alegações e documentos;
em prazo igual e também comum, pode cada uma das
partes dizer sobre as alegações da outra;
as alegações e documentos serão acompanhados de cópias, para serem entregues a cada um dos árbitros e à
parte adversa, sendo autuados pelo escrivão os originais.

Art. 1.092. Havendo necessidade de produzir prova (artigo
1.086), o juizo designará audiência de instrução e julgamento.
Ar!. l. 093. O juízo proferirá laudo fundamentado no prazo
de vinte (20) dias.
§ I' O laudo será deliberado, em conferência, por maioria de
votos e reduzido a escrito por um relator.
§ 29 O árbitro, que divergir da maioria, fundamentará o voto
vencido.
Art. 1.094. Surgindo controvérsia acerca de direitos sobre
os quais a lei não permite transação e verificando-se que de sua
existência ou não dependerá o julgamento, o juízo suspenderá o
procedimento arbitral, remetendo as partes à autoridade judiciária
competente.
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Parágrafo único. O prazo pala proferir o laudo arbitral recomeça a correr, depois de juntada aos autos a sentença, passada em
julgado, que resolveu a questão prejudicial.
Art. 1.095.
I 11

São requisitos essenciais do laudo:

o relatório, que conterá os nomes das partes, a indicação
do compromisso e o objeto do litígio:
os l undemen ros da decisão, mencionando-se expressamente se esta foi dada por eqüidade;

lI!

a decisão:

IV

o dia, mês, ano e lugar em que loí assinado.

Art. 1.096. O laudo se-" publicado em audiência de julga...
menta. O escrivã- "J '~tI. no mesmo a-o, a cada parte uma (1)
cópia do laudo e remeterá os autos, em que este Ioí prof errdo, ao
cartór-io do juízo competente para a homologaçâo, dentro em cinco
(5) dias.
Art. 1.097. O 'audo arlvitr-ai, depois de homoloqado. produz
entre as oart- e sem' "'I(-p<:;~ores os mesmos efeitos da sentença
jt: lícíáría: e contendo condenação da parte, a homologação lhe con...
fere eficácia de titulo executivo (artigo 584, número lI!) .
Secção 1 V -

Da homol"r>."Içãn do laudo

Art. 1.098. É competente para a homoloqaçâo do laudo
arbitral o juiz a que f"\r:;~';no?J "<rnen te tocar o julgamento da causa.
Art. 1.099. Recebidos os autos, o juiz de rermina r-á LJUE:' as
partes se manifestem. dentro de dez (] O) dias, sobre o laudo arbi...
tral: e em igual prazo o homologará, salvo se o laudo lor nulo.
Art. 1.100.
L -

11
q

1

IV
V
VI
VIl
VIII -

É

nr-lo r- laudo arbitral:

se nulo o COn' 'omisso;
se proferido tora dos limites do compromisso, ou em
desacordo com o seu objeto;
se não Iulc a r toda a controvérsia submetida ao juízo:
se -manou de qr-:
não podia ser nomeado árbitro:
se os 'irbttros foram nomeados sem observância das
normas leqais ou contr-atuais;
se proterido por eqüidade, não havendo a autorização
previstr
ar-ttqo 1 .O?S, IV:
se não contiver os requisitos essenciais exigidos pelo
artigo 1.095:
se proferido lora do prazo.
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Art . 1.101. Cabe apelação da sentença que homologar ou
não o laudo ar-birr-al,
Paráqralo único. A cláusula "sem recurso" não obsta à
interposição de apel cão. com fundamento em qualquer dos vicias
enur-e-rados no artiqo antecedente; o tribunal, se neqar provimento à apeJa("::"", condenará o apelante na pena convencional,
Ar!. I. 102. O tribunal, se der provimento à apelação,
anulará o laudo arbitr-al:
I - declarando-o nulo e de nenhum efeito, nos casos do
artigo 1.100, números 1. IV, V e Vlll;
11 - me-i-'ando que:) juízo profira novo laudo, nos demais

casos.
Título 1/

DOS PROCEDIMEIliTOS ESPECIAIS DE JURISDiÇÃO
VOLUNTÁRIA
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIçõES GERAIS
Art. I. 103.

Quando este Código não estabelecer procedi-

mento especial. reqem a Jurisdição voluntária as disposiçôes cons-

tantes deste Capítulo.
Art. 1.104:. O procedimento terá início por provocação do
interessado ou do Minísr-v-io Público, cabendo-lhes formular O pedido em requerimento dirigido ao juiz, devidamente instruído com
os documentos necessários e com a indicação da providência judicial.
Art , 1. 105. Serão citados, sob pena de nulidade, todos os
interessados. bem como o Ministério Público.
Ar!. I. 106.

O prazo para responder é de dez (10) dias.

Art. 1.107.

Os interessados podem produzir as provas destinadas a demonstr-e- as suas" aleqações: mas ao juiz é lícito ínvestioar- livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer oravas.

Art. I. 108.

A Fazenda Pública "erá sempre ouvida nos

casos em que tiver interesse.

Art , I. 109.

O juiz decidirá o pedido no prazo de dez (10)

di;'c;' não é. porém, obriqado a observar critério de Ieqalídade estrita. podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna ,
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sentença caberá apelação.

Art. 1.111. A sentença pod-râ ser modificada, sem prejuIzo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes.
Art. 1.112. Processar-se-á na forma estabelecida neste Capítulo o DP~;do de:
1 -

l! !lI

IV V

VI

emancipação;
sub-rocaçãoalienação, arrendamento ou oneração de bens dotais, de
menores, de órfãos e de interditos;
alienacso li"'lr."",rE'in e adm!... ·--.T'~("~O da coisa comum;
alienação de quinhão em coisa comum;
extinção de usufruto e de fideicomisso.
CAPiTULO U

DAS ALIENAÇõES rUDICIAIS
Art. 1.113. Nos casos exr-'- -sos em lei e sempre que os
bens depositados iU0ir:~'''''''l'"nte forem -íe J-icil deterioração, esti.. .
verem avariados ou exigirem grandes despesas para a sua guarda.
o juiz, de ofício ou a requerimento do depositário OL. de qualquer
das partes, mandará aliená-los em leilão.

*

111 Poderá o juiz autorizar, da mesma forma, a: alienação
de semoventes e outros ben-s de guarda dispendiosa; mas não o
fará se alguma das partes se obrigar a satisfazer ou garantir as
despesas de conservação.
~ 21,1
Quando uma das pnT'-f-l'"S requerer a alienação judicial,
o juiz ouvirá sempre a outra antes de decidir.

§ 39

Fac-se-á a alienação independentemente de leilão, se
todos os interessados forem capazes e nisso con vierem expressamente.

Art. 1. J 14. Os bens serão avaliados por um
meado pelo juiz quando:
I
11 -

perito no-

não o hajam sido anteriormente;
te-f-em sofr:,..lo alteração em seu valor.

Art. I. 115. A alienação será Ieíta pejo rnaic. lanço oferecido, ainda que SE":;q inff"T""r ao valor rla avaliação.
Art. lo 116. Efetuada a alienação e deduzidas as despesas,
depositar-se-á o pre-ço, ficando -iele sub-rogados os ônus ou res ...
ponsabílídades a que estiverem sujeitos os bens.
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Pará,,"t'F1fo único . Sempre qUI?" O depósito não for de se levantar dentro de .trinta (30) dias, inclusive- na ação ou na execução, o juiz determinará a aplicação do produto da alíenaçâo ou
do depósito, em obrigações ou títulos da dívida pública da União
ou dos Estados. com TUTOS e correção monetária.

Art. 1.117.
do-se como

DOS

Também

SV30

alienados em leilão, )roceden..

artigos ente-e-lentes:

I -

o imóvel que, na partilha. não couber TIo quinhão de
um só herdeiro ou não admitir divisão cômoda. salvo se
adjudicado a um ou 'mais herdeiros acordes;

11 -

a coisa comum indivisível ou que, pela divisão, se tornar
imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um' dos
condôminos:

IH -

os bens moveis e imóveis de órfãos nos casos em que
a lei o permite e mediante autorização do juiz.

Art. 1.118,.
preferido:
1 -

Na alienação

judicial de .colsa

comum. será

em condições iguais. o condômino ao estranho;

11 --:-, entl'eos condômínos.. ,0 que tiver benfeítorías. de maior
. valor;
.

lU

o condômino proprietário de quinhão maior, se não
houver benfeitorias.

Art ~ 1. 119. Ve-rificada a alienação de coisa comum sem
observância das preferências legais, o condômino prejudicado poderá requerer, antes da assinatura da carta, o depósito do preço
e-adíudtr-acão da coisa.
Parágrafo únic--. Serão citados o adquirente e Os demais
condôminos para rlizerem de seu direito. observando-se, quanto ao
procedimento, O disposto no artigo 803.
CAPÍTULO III

DO DESQUITE POR MúTUO CONSENTIMENTO
Art. 1.120. O desquite por mútuo consentimento serã requerido em petição assinada por ambos os cônjuges.

§ 19 Se os cônjuges não puderem ou não souberem escrever.
é licito que outrem assine a petição a rogo deles.
§ 2. As assinaturas, quaudo não lançadas na presença do
juiz. serão reconhe-cidas por tabelião.
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Art. I. 121 . A petição. instruída com a certidão de casamento e o contrato antenupcial se houver, conterá:
1

II

a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha:
o acordo relativo -, Guarda dos filhos menores;

IH

o valor da contribuição para criar e educar os filhos;

IV

a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não
possuir bens suficientes para se manter.

Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem 'sobre a
partilha dos bens, Iar-se-á esta, depois de homologado o desquite,
na forma estabelecida neste Livro; Título I, CapítuloIX.

Art. 1.122. Apresentada a petição ao juiz, este verificará
se ela preenche os requisitos exigidos rios dois (2) artíqos antecedentes, em sequída, ouvirá os cônjuqes sobre 'os motivos dó desquíte. esclarecendo-lhes as conseqüências da manifestação de' vorrtade .

.§ 1Q Convencendo-se o juiz de que ambos, livremente e' sem
hesitações; desejam '0 desquite, mandará reduzira termo as declaracôes e, depois de ouvir o Ministério Público no prazo de cínco
(5). dias, o homologará; em caso contrário, marcar-lhes-à dia' e
hora, com quinze (15) c trinta (30) dias de intervalo, para que
voltem, a fim de ratificar o pedido de. desquite.
§ 2'" Se qualquer dos côn juges não comparecer à audiência
designada ou não ratificar o pedido, o juiz mandará autuar a peti;.;.
ç~ e documentos e arquivar o processo.
Art. 1.123. É lícito as partes, a qualquer tempo, no curso
de desquite Iitíqioso, lhe requererem a conversão em desquite por
mútuo consentimento; caso em que será observado o disposto no
artlqo 1.121 e primeira parte do § 19 do artigo antecedente.
Art. 1.121. Homologado o desquite, averbar-secá a sentença no registro civil e. havendo bens imóveis, na circunscrição.
onde se acham reçrlstrados .
CAPITULO IV

DOS TESTAMENTOS E CODICILOS

Secção 1 -

Da abertura. do registro e do cumprimento

Art. 1.125. Ao receber testamento cerrado, o juiz, após
verificar se está intacto, o abrirá e mandará que o. escrivão oJeía
em presença de quem o .entregou.
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Parágrafo único. Lavrar-se-á em seguida o ato de abertura
que, rubricado 'pelo juiz e assinado pelo apresentante, mencionará:
1
II

a data e o IUÇJar em que o tes-amento foi aberto;
o nome do apresentante e corno houve ele o testamento;

IH

a date e o lugar do falecimento do testador;

IV

qualquer circunstância digna de nota, encontrada no
invólucro ou no interior do testamento.

Art. 1.126. Conclusos os autos. o juiz, ouvido o órgão do
Ministério Público, mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento, se lhe não achar vício externo, que o torne suspeito de
nulidade ou falsidade.
Parágrafo único. O testamento será registrado e arquivado
no cartório a que tocar, dele remetendo o escrivão uma cópia. no
prazo de oito (8) rl'qS, à repartição fiscal.
Art. 1.127. Feito o registro, O escrivão intimará o testamenteiro nomeado a assinar, no prazo de cinco (5) dias, o termo
.da testamentarfa: se não houver testamenteiro nomeado, estiver ele
ausente ou não aceitar o encargo, o escrivão certificará a ocorrên.cia e fará os autos conclusos; caso em que o juiz nomeará testa-menteiro dativo, observando-se a preferência leoal ,
Parágrafo único. Assinado o termo de aceitação da testamentaria, o escrivão extrairá cópia autêntica do testamento para
.ser juntada aos autos de inventário ou de arrecadação da herança.
Art. 1.128. Quando o testamento for público. qualquer inexibindo-lhe o traslado ou certidão, poderá requerer ao
j:Uiz que ordene o seu cumprimento.

t~ere$sado,

-Parágrafo único. n juiz mandará processá-lo conforme o
-disposto nos artigos 1. 125 e 1. 126 .
Art. 1.129. O juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, ordenara ao detentor de testamento que o exiba
-em juízo para os fins legais. se ele, após a morte do testador, 'não'
-se tiver antecipado em fazê-lo.
Parágrafo único. Não sendo cumprida a ordem, proceder-se-á
busca e apreensão do testamento, de conformidade com o disposto nos artigos 839 e 843, sem prejuízo da sanção penal e civil
-estabelecídas para a omissão.
.à

Secção li -

Da confirmação do testamento particular

Aort. 1. 130. U herdeiro, o legatário ou o testamenteiro po-derá requerer, depois da morte do testador, a publicação em juizo
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do testamento particular, inquirindo-se as testemunhas que lhe
ouviram a leitura e, depois disso, o assinaram.
Parágrato único.
testamento particular.
Ar!. 1.131.

1-

II III -

A petição será instruída COm a cédula do

Serão intimados para a inquirição:

aqueles a quem caberia a sucessão legítima;
o testamenteiro, os herdeiros e os legatãrios que não
tiverem requerido a publicação:
o Ministério Público.

Parágrafo único. As pessoas, que não forem encontradas na
comarca, serão intimadas por edital.
Art. 1.132. Inquiridas as testemunhas. poderão os interessados, no prazo comum de cinco (5) dias, manifestar-se sobre o
testamento.
Art . 1.133. Se pelo menos três (3) testemunhas contestes
reconhecerem que é autêntico o testamento, o juiz. ouvido o órqão
do Ministério Público, o confirmará. observando-se quanto ao mais
o disposto nos artigos I. 126 e I. 127 .

Secção 111 -

Do testamento militar. marítimo. nuncupativo
e do codicilo

Art. I. 134.
cam-se:

As

disposições

da

1
II
III

ao testamento marítimo:
ao testamento militar;
ao testamento nuncupativo;

IV

ao codicilo.

Secção IV -

secção

precedente apli-

Da execução dos testamentos

Art. I. 135. O testamenteiro deverá cumprir as disposições
testamentárias no prazo legal. se outro não tiver sido assinado
pelo testador e prestar contas, no juízo do inventário, do que re..

cebeu e despendeu ,
Parágrafo único. Será ineficaz a disposição testamentária
que eximir o testamenteiro da obrigação de prestar contas.
Art. 1.136. Se dentro de três (3) meses, contados de.reqístro do testamento, não estiver inscrita a hipoteca legal da mulher
casada; do menor e do interdito instituídos herdeiros ou legatários,
o testamenteiro requerer-lhe-á a inscrição, sem a qual não se haverão por cumpridas as disposições do testamento.
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Art. 1.137.

Incumbe ao testamenteiro:

c

I
II
III
IV

cumprir as obrigações do testamento;
propugnar a validade do testamento;
defender a posse dos bens da herança;
requerer ao juiz que lhe conceda os meios necessários
para cumprir as disposições testamentárias.
<

Art. 1.138. O testamenteiro tem direito a um prêmio que,
se o testador não o houver fixado, o juiz arbitrará, levando em
conta o valor da herança e o trabalho de execução do testamento.

§ l' O prêmio, que não excederá cinco por cento (5 % ), será
calculado sobre a herança líquida e deduzido somente da metade
dísponível quando houver herdeiros necessários, e de todo o acervo
Iíquído nos demais casos.
§ 2° Sendo o testamenteiro casado, sob o regime de corou..
nhão de bens, com herdeiro ou legatárío. do testador, não terá
díreíto ao prêmio; ser...lhe..á lícito, porém, preferir o prêmio à
herança ou legado.
Art. 1. 139. Não se efetuará o pagamento do prêmio mediante adjudicação de bens do espólio, salvo se o testamenteiro for
meeiro.
Art. 1. 140.

O testamenteiro será removido e perderá o

prêmio. se:

I -

Il -

lhe forem glosadas as despesas por ilegais Ou em discordância com o testamento;
não cumprir as disposições testamentárias.

Art. 1.141. O testamenteiro, que quiser demitir-se do encargo, poderá requerer ao juiz a escusa, alegando causa legítima.
Ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público, o juiz
decidirá.
CAPÍTULO V

DA HERANÇA JACENTE
Art. 1.142. Nos casos em que a lei civil considere jacente
aherança, o juiz, em cuja comarca tiver domicílio o falecido.proce...
derá sem perda de tempo à arrecadação de todos os seus bens.

Art. I. 143, A herança jacente ficará sob a guarda, conservaçãoe administração de um curador até a respectiva entrega ao
sucessor legalmente habilitado, ou até a declaração de vacância;
caso em que será incorporada ao domínio da União, do Estado ou
do Distrito Federal,
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Art. 1. 144. Incumbe ao curador:
1 - representar a herança em juízo ou tora dele, COm assis...
tência do órgão do Ministério Público;
Il - ter em boa guarda e conservação Os bens arrecadados e
promover a arrecadação de outros porventura existentes;
IH - executar as medidas conservatórias dos direitos da
herança;
IV - apresentar mensalmente ao juiz Um balancete da receita
e da despesa;
V - prestar contas a final de SUa gestão.
Parágrafo único.
gos 148 a ·150.

Aplica-se ao curador o disposto nos arti-

Art 1. 145. Comparecendo à residência do morto, acom...
panhado do escrivão e do curador, o juiz mandará arrolar os bens
e descrevê-los em auto circunstanciado.
§ 19 Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designa..
rá um depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo
nos autos, depois de compromissado.
§ 2' O órgão do Ministério Público e o representante da
Fazenda Pública serão intimados a assistir à arrecadação, que se
realizará, porém, estejam presentes ou não.
Art. 1. 146. Quando a arrecadação não terminar no mesmo
dia, o juiz procederá à aposição de selos, que serão levantados à
medida que se efetuar o arrolamento, mencionando-se o estado em
que foram encontrados os bens.

Art. 1.147. O juiz examinará reservadamente Os papéis.
cartas missivas e os livros domésticos; verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem
assim entregues aos sucessores do falecido, ou queimados quando
os bens forem declarados vacantes.
Art. 1. 148. Não podendo comparecer imediatamente por
motivo justo ou por estarem os bens em lugar muito distante, o juiz
requisitará à autoridade policial que proceda à arrecadação e ao
arrolamento dos bens.
Parágrafo único. Duas testemunhas assistirão às diligências
e, havendo necessidade de apor selos, estes só poderão ser abertos
pelo juiz.
Art. 1. 149. Se constar ao juiz a existência de bens em
outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem
arrecadados.
Art. 1.150. Durante a arrecadação o 'juiz inquirirá Os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido. o
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paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando...se de tudo um auto de inquirição e informação.

Art. 1.151. Não se fará a arrecadação ou suspender-se-á
esta quando iniciada, se se apresentar para reclamar os bens o côn . .
[uqe, herdeiro ou testamenteiro notoriamente conhecido e não
houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do
órgão do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública.
Art. I. 152. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será estampado três (3) vezes, COm intervalo de
trinta (30) dias para cada um, TI() órgão oficial e na imprensa da
comarca, para que venham a habilitar-se os -sucessores do finado
no prazo de seis (6) meses contados da primeira publicação.

§ 19

Verificada a existência de sucessor ou testamenteiro em
lugar certo, far ...se... a sua citação, sem prejuízo do edital.
á

§ 29 Quando o finado for estrangeiro, será também comuni...
cado c fato' à autoridade consular.
Art. 1.153. Julgada a habilitação do herdeiro. reconhecida
a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge,
a arrecadação converter-se...á em inventário.
Art. 1.154. Os credores da herança poderão habilitar-se
como nos inventários ou propor a ação de cobrança.
Art. 1.155. . O juiz poderá autorizar a alienação:

I -

de bens móveis, se forem. de conservação difícil ou dis ..
.pendíosas

11 -

de semoventes, quando não empregados na exploração
de alguma indústria;

III -

de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio
de depreciação;

IV -

de ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento;

V

de bens imóveis:
a) se ameaçarem ruína, não convindo a reparação;

b) se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não
havendo dinheiro para o pagamento.
Parágrafo único. Não se procederá, entretanto,. à, venda se
a Fazenda Pública ou o habilitando .adíantar a importância para as
despesas.

ATOS DO PqDER LEGISLATIVO

201

Ar!. 1. 156 . Os bens com valor de afeição, ccc;o retratos,
objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, Só serão alienados
depois de declarada a vacância da herança.
Art. 1.157. Passado um ano da primeira publicação do edital (artigo 1. J 52) e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente. será a herança declarada vacante.
Parágrafo único. Pendendo habilitação, a vacância será de.. .
clarada pela mesma sentença que a julgar improcedente. Sendo
diversas as habilitações, aguardar-se-á o julgamento da última.
Ar!. 1.158. Transitada em julgado a sentença que declarou
a vacância, o cônjuge, os herdeiros e os credores só poderão recla.. .
mar o seu direito por ação direta.
CAPÍTULO VI

DOS BENS DOS AUSENTES
Art. 1. 159. Desaparecendo alguém do seu domicílio sem
deixar representante a quem caiba administrar-lhe os bens. ou
deixando mandatário que não queira ou não possa continuar a exer.. .
cer. o mandato, dec1arar.. .se-á a sua ausência.

Art. 1. 160.' O juiz mandará arrecadar os bens do ausente e
nomear-lhe.. . â curador na forma estabelecida no capitulo ·;:tntP('"p_
dente.
Art. 1.161. Feita a arrecadação. o juiz mandará publicar
editais durante um ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de
seus bens.
Art. 1.162. Cessa a curadoria:
1 - pelo comparecimento do ausente, do seu procurador ou
de quem o represente:
11 '-- pela certeza da morte do ausente:
lU - pela sucessão provisória.
Art . 1. 163 . Passado um ano da publicação do primeiro
edital sem que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu
procurador ou representante, poderão os interessados requerer que
se abra provisoriamente a sucessão.

§ 19 Consideram...se para este efeito interessados1
o cônjuge não separado judicialmente;
1"1
os herdeiros presumidos legítimos e os testamentários;'
III
os que tiverem sobre os bens do ausente direito subordinado à condição de: morte;
IV

os credores de obrigações vencrcas enao pagas.
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§ 2' Findo o prazo deste artigo e não havendo absolutamente
interessados na sucessão provisória, cumpre ao órgão do Minis..
tério Público requerê ..la.
Art. 1.164. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes
e de curador e, por editais, a dos ausentes para oferecerem artigos
de habilitação.
Parágrafo único. A habilitação dos herdeiros obedecerá ao
processo do art. 1.057.
Art. 1.165. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito seis ( 6) meses depois de
publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, se
procederá à abertura do testamento, se houver, e ao inventário
e par-tilha dos bens, como se o ausente fosse falecido.
Parágrafo único. Se dentro em trinta (30) dias não comparecer interessado ou herdeiro, que requeira o inventário, a he...
rança será considerada jacente.
Art. J. i 66. Cumpre aos herdeiros, imitidos na posse dos
bens do ausente, prestar caução de os restituir.
Art. 1 .167. A sucessão provisória cessará pelo comparecimento do ausente e converter...se...á em definitiva:
I
II
lI!

quando houver certeza da morte do ausente;

dez (10) anos depois de passada em Julgado a sentença
de abertura da sucessão provisória;
quando o ausente contar oitenta (80) anos de idade e
houverem decorrido cinco (5) anos das últimas notícias

suasArt. J 168. .k'ogressando o ausente nos dez (1') '-lJS seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum dos seus des...
cendentes ou asr endentes, aqueles ou estes só poderão re'-tuerer ao
juiz a entregados bens existentes no estado em que se acharem,
os sub ...rogados em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais
interessados houverem recebido pelos alienados depois daquele
tempo,
Art. 1. 169 . Serão citados para lhe contestarem o pedido os
sucessores provisórios ou definitivos, o Órgão do Ministério, Pú ...
blíco e o representante da Fazenda Pública.
Parágrafo único.
dimento ordinário.

Havendo contestação, sequír...se ...á o proce...
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CAPÍTULO VII

DAS COISAS VAGAS
Art. I. 170·

Aquele que achar coisa alheia perdida. não lhe

conhecendo o dono ou legítimo possuidor. a entregará à autori..
dade judiciária ou policial. que a arrecadará. mandando lavrar o
respectivo auto. dele constando a sua descrição e as declarações

do inventor .
Parágrafo único. A coisa. com o auto, será logo remetida
ao juiz competente. quando 'a entrega tiver sido feita à autoridade
policial ou a outro juiz.

Art. 1.171. Depositada a coisa. o juiz mandará publicar
edital, por duas vezes. no órgão oficial, COm intervalo de dez (10)
dias. Para que o dono ou legítimo possuidor a reclame.
§ 19 0, edital conterá a descrtção _da coisa e as circunstân.
cias em que- foi encontrada.
I

§ 2'

Tratando-se de .coisa de pequeno valor, o edital será

apenas afixado no átrio, do edifício do forum.

Art. I. 172.

Comparecendo o dono ou o legítimo possuidor

dentro do prazo do edital e provando o seu direito. o juiz. ouvido

o órgão do Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, mandará entregar-lhe a coisa.

Art. I. 173. Se não for reclamada, será a coisa avaliada e
alienada em hasta pública e. deduzidas do preço as despesas e a
recompensa do inventor. o saldo pertencerá. na forma da lei. à

União. ao Estado ou ao Distrito Federal.
Art. I .174.

'

Se o dono preferir abandonar a coisa. poderá

o inventor requerer que lhe seja adjudicada.

Art. I. 175,

O procedimento estabelecido neste Capítulo

aplica-se aos objetos deixados nos hotéis, oficinas e outros estebeIecímentos, não sendo reclamados dentro de um mês.

Art. I. 176.

Havendo fundada suspeita de que a coisa foi

criminosamente subtraída. a autoridade policial converterá a arrecadação em inquérito; caso em que competirá ao juiz criminal
mandar entregar a coisa a quem provar que é o dono ou legítimo
possuidor. "
CAPÍTULO VIII

DA CURATELA DOS INTERDITOS
Art. 1.177· A interdição .pode ser promovida:
I ~ pelo pai, mãe ou tutor:
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II III -

pelo cônjuge ou algum parente próximo;
pelo órgão do Ministério Público.

Art. I. 178.
interdição:

I II IH -

O órgão do Ministério Público só requererá a

no caso de anomalia psíquica;
se não existir ou não promover a interdição alguma
das pessoas designadas no artigo antecedente, números
I e II;

se, existindo. forem menores ou incapazes.

Art. I. 179. Quando a interdição for requerida pelo órgão
do Ministério Público. o juiz nomeará ao ínterdítando curador à
lide (art. 9').
Art. I. 180. Na petição inicial, o interessado provará a
sua legitimidade. especificará os fatos que revelam a anomalia
psíquica e assinalará a incapacidade do interditando para reger a
sua pessoa e administrar os seus bens.

Art. 1. 181. O interditando será citado para, em dia designado. 'comparecer perante o juiz, que o examinará, ínterroqan..
do-o minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens e do mais
que lhe parecer necessário para ajuizar do seu estado mental, reduzídas a auto as perguntas e respostas.
Art. I .182. Dentro do prazo de cinco (5) dias contados
da audiência de interrogatório. poderá o interditando impugnar o
pedido.

§ I' Representará o interditando nos autos do procedimento o órgão do Ministério Público ou, quando for este o requerente,
o curador à lide.
§ 2'

Poderá o interditando constituir advogado para defen-

der-se.

§ 3' Qualquer parente sucessível poderá constituir-lhe advogado com os poderes judiciais que teria se nomeado pelo
Interditando, respondendo pelos honorários.
Art. 1. 183 . Decorrido o prazo a que se refere. o artigo
antecedente. o juiz nomeará perito para proceder ao exame do
interditando. Apresentado o laudo, o juiz designará audiência de
instrução e julgamento.
Parágrafo único.
curador ao interdito.

Decretando a interdição. o juiz nomeará

Art. 1.184. A sentença de interdição produz efeito desde
logo, embora sujeita a apelação ..Será inscrita no Registro dePes-

ATOS -DO PODER LEGISLATIVO

205

soas Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial
por três (3) vezes, com intervalo de dez (10) dias, constando do
edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição
e os Iir-v-es da curatela.

Art. 1.185.

Obedecerá às disposições dos artigos antece-

dentes, no que for aplicável. a interdição do pródigo, a do surdomudo sem educação que o habilite a enunciar precisamente a sua
vontade e a dos viciados pelo uso de substâncias entorpecentes
quando acometidos de perturbacôes mentais.

Art. I. 186.

Levantar-se-á a interdição, cessando a causa

que a determinou.

§ 19

O pedido de levantamento poderá ser feito pelo inter-

ditado e será apensado aos autos da interdição. O juiz nomeará
perito para proceder ao exame de sanidade no interditado e após
a apresentação do laudo designará audiência de instrução e jul-

gamento.
§ 2' Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da
ínterdíção e mandará publicar a sentença, após o trânsito em jul-

gado, pela imprensa local e órgão oficial por três (3) vezes, com
intervalo de dez (10) dias, seguindo-se a averbação no Registro
de Pessoas Naturais.
CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇõES COMUNS À TUTELA
E À CURATELA

Da nomeação do tutor ou 'curedot

Secção I

Art. 1.187. O tutor ou curador será intimado a prestar
compromisso no prazo de cinco (5) dias contados:
I
II -

da nomeação feita na conformidade da lei civil:
da intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído.

Art. I .188.

Prestado o compromisso por termo em livro

próprio rubricado pelo juiz. O tutor-ou curador, antes de entrar
em exercício, requererá, dentro em dez (10) dias, a especialização
em hipoteca legal de imóveis necessários para acautelar os bens
que serão confiados à sua administração.

Parágrafo único.

Incumbe ao órgão do Ministêrio Público

promover a especialização de hipoteca legal, se o tutor ou curador
não a tiver requerido no prazo assinado neste artigo.
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Art. 1.189. Enquanto não for julgada a especialização,
incumbirá ao órgão do Ministério Público reger a pessoa do in..
capaz e administrar-lhe os bens.
Art. 1.190. Se o tutor ou curador for de reconhecida idoneidade, poderá o juiz admitir que entre em exercício. prestando
depois a garantia, ou dispensando-a desde logo.
Art. 1.191. Ressalvado o disposto no artigo antecedente.
a nomeação ficará sem efeito se o tutor ou curador não puder
garantir a sua gestão.
Art. 1. 192 . O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo, apresentando escusa ao juiz no prazo de cinco (5) dias.
Contar-se..á o prazo:
I

antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar
compromisso;

11 -

depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier

o motivo da escusa.
Parágrafo único. Não sendo requerida a escusa no prazo
estabelecido neste artigo. reputar..se-á renunciado o direito de
alegá-Ia.

Art. 1. 193. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa.
Se não a admitir, exercerá o "nomeado a tutela ou curatela enquanto
não for dispensado por sentença transitada em julgado.

Secção II -

Da remoção e dispensa de tutor ou curador

Art. I. 194. Incumbe ao órgão do Ministério Público, ou a
quem tenha legítimo interesse, requerer, nos casos previstos na
lei civil, a remoção do tutor ou curador.
Art. 1. 195 . O tutor ou curador será citado para contestar
a argüição no prazo de cinco (5) dias.
Art. 1.196.
art. 803.

Findo o prazo, observar-se-á o disposto no

Art. 1.197. Em caso de extrema gravidade, poderá o juiz
suspender do exercício de suas funções o tutor ou curador, nome...
ando-lhe interinamente substituto.
Art. 1 .198. Cessando as funções do tutor ou curador pelo
decurso do prazo em que era obríqado a servir, ser-lhe-á lícito
requerer a exoneração do encargo; não o fazendo dentro dos dez
( 10) dias seguintes à expiração do termo, entender...se-á" recondu-i
zído, salvo se o juiz" ovdispensar;
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CAPÍTULO X

DA ORGANIZAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
DAS FUNDAÇõES
Art. 1.199. O instituidor, ao criar a fundação, elaborará o
seu estatuto ou designará quem o faça.
Art. 1.200. O interessado submeterá o estatuto ao órgão
do Ministério Público, que veríflcará se foram observadas as ba..
ses da, fundação e se os bens são suficientes ao fim a que ela
se destina ..
Art. 1.201. Autuado o pedido, o órgão do Ministério Públíco, no prazo de quinze (15) dias, aprovará o estatuto, indicará
as modificações que entender necessárias ou lhe denegará a aprovação ,

,§ 19 Nos dois últimos casos, pode o interessado, em petição
motivada, requerer ao juiz o suprimento da aprovação.

§ 2 9 O juiz, antes de suprir a aprovação, 'poderá mandar
fazer no estatuto modificações a fim de adaptá,..lo ao objetivo
do instituidor.
Art. 1.202. Incumbirá ao órgão do Ministério Público elaborar o estatuto e submetê-lo à aprovação do juiz:
1

quando o instituidor não o fizer nem nomear quem o
faça;

11

quando a pessoa encarregada não cumprir o encargo no
prazo assinado pelo instituidor ou, não havendo prazo,
dentro em seis (6) meses.

Art. 1. 203. A alteração do estatuto ficará sujeita á aprovação do órgão do Ministério
Público. Sendo-lhe denegada,
observar-se-á o disposto no art. 1.201, §§ I' e 2'.
Parágrafo único. Quando a reforma não houver sido deli...
berada por votação unânime, os administradores, ao submeterem
ao órgão do Ministério Público o estatuto, pedirão que se dê
ciência, à minoria vencida para impugná-la no prazo de dez (10)
dias.
Art. 1.204. Qualquer interessado ou o órgão do Ministério
Público promoverá a extinção da fundação quando:
1
11
lU

se .tornar ilícito o seu objeto;
for impossível .a sua manutenção;
se vencer o prazo de sua existência.
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CAPÍTULO XI

DA ESPECIALIZAÇÃO DA HIPOTECA LEGAL
Art. 1.205.

O pedido para especialização de hipoteca legal

declarará a estimativa da responsabilidade e será instruído com
a prova do domínio dos bens, livres de ônus, dados em garantia.

Art. 1.206. O arbitramento do valor da responsabilidade
e a avaliação dos bens Iar-se-á por perito nomeado pelo juiz.
§ 19 O valor da responsabilidade será calculado de acordo
com a importância dos bens e dos saldos prováveis dos rendimentos que devem ficar em poder dos tutores e curadores durante
a administração, não se computando, porém. o preço do imóvel.

§ 2' Será dispensado o arbitramento do valor da responsabilidade nas hipotecas legais em favor:
I - da mulher casada, para garantia do dote. caso em que
o valor será o da estimação, constante da escritura an-

II

tenupcial;
da Fazenda Pública. nas cauções prestadas pelos responsáveis. caso em que será o valor caucionado.

§ 39

Dispensa-se a avaliação, quando estiverem menciona.. .
dos na escritura os bens do marido, que devam garantir o dote.

Art. 1.207. Sobre o laudo manífestar-se-ão os interessados
no prazo comum de cinco (5) dias. Em seguida. o juiz homologará ou corrigirá o arbitramento e a avaliação: e achando livres e
suficientes os bens designados. julgará por sentença a especiali-zação. mandando que se proceda à inscrição da hipoteca.
Parágrafo único. Da sentença constarão expressamente o
valor da hipoteca e às bens do responsável. com a especificação
do nome. situação e característicos.

Art. 1.208. Sendo ínsufíclentes os bens oferecidos para a
hipoteca legal em favor do menor, de interdito ou de mulher casada
e não havendo reforço mediante caução real ou fidejussória, or-denará o juiz a avaliação de outros bens; tendo-os, proceder-se-á
como nos artigos antecedentes: não os tendo, será julgada impro-cedente a especialização.

Art. 1.209. Nos demais casos de especialização. prevalece
a hipoteca legal dos bens oferecidos, ainda que inferiores ao valor
da responsabilidade. fir-audo salvo aos interessados completar a
garantia pelos meios regulares.

Art. 1.210, Não dependerá de intervenção judicial a especialização de hipoteca legal sempre que O interessado. capaz de
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contratar, a convencionar, por escritura
sável ,
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pública, com o respon~

LIVRO V

DAS DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS
Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo
o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições apli...
car-se...ão desde logo aos processos pendentes.
Art. 1.212. A cobrança da divida ativa da União incumbe
aos seus procuradores e. quando a ação for proposta em foro dlfe...
rente do Distrito Federal ou das Capitais dos Estados ou Territórios, também aos membros do Ministério Público Estadual e dos
'1 errftóríos, dentro dos limites territoriais fixados pela organização
rudtcíárta local.
Parãgrafu único. As petições, arrazoados ou atos processuais
praticados pelos representantes da União perante as justiças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, não estâo sujeitos
a selos, emolumentos, taxas ou contribuições de qualquer natureza.
Art. 1.213, As cartas precatórias citatórias, probatórias,
executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão
ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual.
Art. I. 214. Adaptar-se-ão ás disposições deste Cõdigo as
resoluções sobre organização judiciária e os regimentos internos
dos tribunais.
Art. 1.215. Os autos poderão ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado, findo
o prazo de cinco (5) anos, contados da data do arquivamento.
9 1'" Ê lícito, porém, às partes e interessados requerer, às
suas expensas, o desentranhamento dos documentos que juntaram
aos autos, ou a microfilmagem total ou parcial do processo.
S 2'" Se a juízo da autoridade competente houver nos autos
documentos de valor histórico. serão eles recolhidos ao Arquivo
Público.
Art. 1.216. U órgão oficial da União e os dos Estados
publicarão gratuitamente, no dia seguinte ao da entrega dos oriqinais, os despachos, intimações, atas das sessões dos tribunais e
notas de expediente dos cartórios.
Art. 1.217. Ficam mantidos os recursos dos processos
regulados em leis especiais e as disposições que lhes regem o procedimento constantes do Decreto-lei nv 1.608, de 18 de setembro
de 1939. até que seja publicada a lei que os adaptará ao sistema
deste Códiqo ,

2iO
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Art. 1.218. Continuam em vigor até serem incorporados
nas leis especiais os procedimentos regulados pelo Decreto-leí
n' 1. 608, de 18 de setembro de 1939, concernentes:

I -

li lU -

IV V VI

Vil
VIII
IX
X
XI
XIJ
XIIJ
XIV
XV

ao loteamento e venda de imóveis a prestações (artigos
345 a 349);
ao despejo (artigos 350 a 353);
à renovação de contrato de locação de imóveis destinados a fins comerciais (artigos 354 a 365);
ao Registro Torrens (artigos 457 a 464);
às averbações ou retificações do registro civil (artigos
595 a 599);
ao bem de família (artigos 647 a 651);
à dissolução e liquidação das sociedades (artigos 6~5 a
671) ;
i> habilitação para casamento (artigos 742 a 715);
ao dinheiro a risco (artigos 754 e 755);
à vistoria de lazendas avariadas (artigo 756);
à apreensão de embarcações (artigos 757 a 761);
à avaria a cargo do segurador (artigos 762 a 764);
às avarias (artigos 765 a 768);
aos salvados maritimos (artigos 769 a 771);
às arribadas forçadas (artigos 772 a 775) .

Art. 1.219. Este Código entrará em vigor no dia I' de
janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 11 de janeiro de 1973; 152' da Independência e 85'
da República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alired« Buzaid
LEI N9 5.870 -

DE

26 DE MARÇO DE 1973

Acrescenta alínea ao artigo 26, da Lei n.O 4.771, de 15 de setembro de 1965,
que institui o nOvo Código Florestal

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O artigo 26, da Lei n<9 4.771, de 15 de setembro de 1965, que
institui o novo Código Florestal, passa a vigorar acrescido da seguinte

alínea:

"q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para
qualquer efeito industrial, sem licença da autoridade competente".
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor Da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

L. F.

cvme

Lima

ÀPENSÓ
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores foram publicados no «Diário Oficia!» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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1.267 Decreto-lei de 12 de
abril de 1973 - Dispõe sobre
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art. 21, da Lei nv 5.508, de
11 de outubro de 1968, e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 13-4-73
1.268 Decreto-lei de 13 de
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Tesouro Nacional a subscrever
ações do aumento do capital

da Aços Finos Píratiní S.A.

e dá outras providências. Publicado no D. O. de 16-4-73
Decreto-lei de 18 de
1.269 abril de 1973 Estabelece
isenção do Imposto sobre Operações Financeiras, altera o
Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, e dá ou-
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tras providências. - Publicado no D.a. de 18-4-73 ....
Decreto-lei de' 2 de
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Decreto-lei de 4 de
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Cr$ 991.80-o.{)OO,OO, para transferência da cota-parte da
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1 . 272 Decreto-lei de 29 de
maio de 1973 - Declara de
interesse da Segurança Nacional, nos termos do art. 15,
§ 10, alínea b, da Constituição' os Municípios de São
João dos Patos, do Estado do
Maranhão, e Guadalupe, do
Estado do Piauí, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 30-5-73 .
1.273 Decreto-lei de 29 de
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interesse da Segurança Nacional, nos termos do artí-
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PÁGS.

PÁGS,

so 15,

lei nc 1.248, de 29 de novembro de 1972. - Publicado no

alínea b, da Constituição o Município de Volta
Redond~ do Estado do Rio
de Janei~o, e dá outras providênclas . - Publicado no D.O.
de

§ 19 ,

30-5-73

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

Decreto-lei de 30 d~
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Decreto-l-ei nv 1.124, de 8 de
setembro doe 1970, que permite deduções do imposto de
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publicado no D.O. de 30-5-73
1. 275 Decreto-lei de 1 de
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e dá outras providências. Publicado no D. O. de 8-6-73
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outras providências. Publicado no D.O. de 1-6-73.
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- Aprova o texto do D-ecretolei nv 1.252, de 22 de dezembro doe 1972. - Publicado no

5 -

D.O. de 10-4-73

.

Decreto Legislativo de 1973
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LEI COMPLEMENTAR N9 14

~ DE

8

DE JUNHO DE 1973

Estabelece as regiões metrcnioíitamas
de São Paulo, Belo Horizonte, Por-

to Alegre, Recite, siaeaaor, Curitiba, Belém G, rortoieeo ,

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 19 Ficam estabelecidas. na
forma do ariag'c 16·1. da Constituição
as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Hortzoute ::Pork Alegre, Reci-

fe, Salvador, ounttbe. Belém e Fortaleza.
§ 19 A regtao metropolitana
de
São Paulo constitui-se dos municípios
de:
São Paulo, Arujá, Barueri, BirttibaMirim, Caíeíras,
calamar, Carapicuiba, Cocia, Diadema, uanbu, ismuu-

Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulnos. Jtapeceríca da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, .Iandíra,
Juquitiba. Mairiporã Mauá, Mogí das
Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ríbeirâo Pües, Rio Grande
da Serra, Salesópcns. Santa Isabel,
Santana de Parnaíba, Santo André,
São Bernardo do Campo. São Caetano do Sul, Suzana f; 'I'aboâo da Ser-

ra.

§ 29
A regfàc metropolitana de
Belo Horizonte ccnstrtui-se dos municípios de:
Belo Horizonte, Betrm, caeté, Contagem, rbtnté, Lagoa Santa, Nova

Lima, Pedro Leopoldo Raposos, Ribeirão das Neves, RIO Acima, Sabará,
Santa Luzia e vespastano.
§ 39 A região metropolitana de Por-

to Alegre constitui-se dos municípios
de:
Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirtnha, Campo Bom, Canoas, Estância
Velha, Esteio, Gravataí, Guaiba. .covo
Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga,
Sapucaía do Sul e Viamão.
§ 49 A região metropolitana
de
Recife constitui-se
dos municípios
de:
REcife, Ca'J0, Igai essu. Itamaracá,
Jabcatâo. Moreno, cc-neta, Paulista e
Sâo Lourenço da Mata.
§ 5." A
região metropolitana de
Salvador constituí-ss dos munícíptos

de:

Salvador, Camaçart Candeias, J.t8parlca. Lauro de Ereltas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera
Cruz.
§ 6." A
região metropolitana de
Ourttdba conatrttn-se dos municípios
de:

Ouritíba,
Aímívante
'I'amandaré,
Araucária, Bocaíúva do Sul, Campo
Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, São José dos Pmhaís, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul,
Quatro Barras, Mancirttuba e Balsa
jcova.
§ 79 A região metropolitana
de
Belém constitui -s~ dos munícípíos de;
Belém e Ananíndeua ,
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§ aQ A região
metropolitana de
Fortaleza constitui-se dcs municípios
de:
Fortaleza, Caucaia, Maranguape,
Pacatuba e Aquiraa.
§ 99 O
valor d(l salário-mínimo
nos municípios integrantes de uma
região metropolitana será igual ao
vigente na Capital do respectivo Es-

tado.

Art. ãc Haverá em
caca regfâo
metropolitana um Conselho Deliberative e um Conselho consultivo, criados por lei estadual.
§ 19 O Conselho De.líberatívo contítuír-se-á de 5 {cinco) membros de
reconhecida capacidade técnica ou adrmnístratíva. nomeados pelo Governa-

dor do Estado, sendo um deles dentre
os nomes que figurem em nsta trtpüce feita pelo Prefeito da Capital e
outro mediante mdícaçãc dos demais
mumcipios integrantes da regtàc metropolitana.
§ 21,1 O Conselho Consultivo COmpor-se-á de um representante de cada
Murncipto integrante da região metropolitana sob a direção do Presidente
do Conselho Deüberatlvo.
39 Incumbe ao Estado prover, a
expensas próprias as uespesas de manutenção do conselho Deliberativo e
do Conselho Oonsultdvo.
Art. 39 Compete U<.> Conselho Deliberativo:
I - Promover a elaboração do Plano de Desenvclvlmento Integrado da
região metropo.ítana E: a programação dos serviços comuns;
II - Coordenar a execução de programas e projetos de Interesse da região metropolitana, objetivando-lhes,
sempre que pcssrvel. a
unificação
quanto aos serviços C('Ir111ns;
Parágrafo único. A unificação da
execução dos serviços comuns efetuarse-à quer pela concessão do serviço a.
entidade estecua., que- pela constituição de empresa de âmbito metropolitano, quer mediante outros processos que, através de convênio, venham a ser esraneh cídos ,
Art. 49 Compete
ao
Conselho
Consultivo:
I - Opinar, por sO~lcltação do Conselho Dehberatívo, sobre questões de
interesse da região metropolitana;
ê
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U - Sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de providências relativas à execução aos serviços comuns.
Art. 59 Reputam-se de interesse
metropolitano ('6 seguintes serviços comuns aos municípios que integram a
região:
I - Planejamento integrado do desenvolvimento económíeo e social;
II - Saneamento básico, notadamente abastecimento ct'~ água e rede
de esgotos e serviço de limpeza pública;
lU - Uso do solo metropolitano;
IV - Transportes e sistema viário;
V - Produção e distribuição de gás
combustível canaiizado;
VI -

Aproveitamento dos recursos

hídricos e contro.e Coa poluição ambiental, na forma que dispuser a lei fe-

deral;
VII - Outros serviços incluídos na
área de competéncia do Conselho Deliberativo por Ieí tederar,
Art. 6Ç1 Os muntcípíos da regtâo
metrcpolitana, que
participarem da
execução do planejamento integrado e
dos serviços comuns, terão preferência na obtenção ce recursos federais
e estaduais, inclusive sob a forma de
financiamentos, bem como de garantias para empréetímos ,
Parágrafo único ~ facultado ao
Poder Executivo Federal, incluir, entre as diretrizes e prtorídades a que
alude o artigo 25. § rv, alínea a da
Constituição, a participação dos mumcipios na execução do planejamento
integrado e dos ";f-.l:'VlÇOS comuns da
região metropoütana ,
Art. 79 Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152 9 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid,
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuoeo
José Costa Cavalcanti

II - DECRETOS-LEIS
DECRETO-LEI N° 1. 267 -

DE

12

e) custeio e
investimento em
em programas relativos ao aproveitamento, conservação e defesa
de recursos naturais na Nordeste.
bem como em atividades de apoio
técnico e administrativo as pesquisas e programas relacionados
com as finalidades do FURENE"

DE

AB~IL DE 1973

Dispõe sobre a
"contribuição para
análise e fiscalização", prevista no
art. 21, da Lei n-, 5.508, de 11 de
outubro de 1968, e dá outras provzdências.
o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
55, item n, da Constituição, decreta:
Art 1.0 A "contribuição para aná.,
llse e fiscalização", estabelecida no
artigo 21, da Lei n.v 5.508, de 11 de
outubro de 1968, incidira apenas sobre os recursos oriundos dos Incentivos previstos no artigo 18, da Lei
D.O 4.239, de 27 de junho de 1963, com
a redação dada pelo artigo 18, da Lei

número 4.869 de 1.0 de dezembro de
1965, e desde que o montante dos recursos pleiteados seja superior a três
mil (3.000) vezes o valor do maior
salário-mínimo mensal vigente no
Pais.
Art. 2° O financiamento pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., com
recursos próprios ou aplicáveis mediante repasse, a projetos que compreendam inversões em montante inferior ao valor correspondente a ...
30.000 (trinta mil) vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no pais,
in depende das formalidades prevístas
no artigo 18, da Lei n- 5.508, de 11 de
outubro de 1968, desde que a operação se ajuste a programação anual
daquele agente financeiro, aprovada
pela S UDENE.
Art. 3° O § 1° do artigo 8°, da LeI
n'' 5.508, de 11 de outubro de 1968,
alterado pelo artigo 1°, do Decreto-lei
n- 1.180, de 6 de julho de 1971, é
acrescido da seguinte alínea:
"Art. 8°

.

..................................
§

I"

.

Art. 4.° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicaçâo, revogados o § 4°, do artigo 8°. da
Lei nv 5.508, de 11 de outubro de
1968, e demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa

Cavalcanti

DECRETO-LEI N° 1.268 ABRIL

DE 13 DE

DE 1973

Autoriza o Tesouro Nacional a subscrever ações do aumento do capital
da Aços Finos Piratini S. A. e dá
outras providências.

o Presidente da República. usando
das atríbutcões que lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição. decreta:
Art. 1" Fica o Tesouro Nacional
autorizado a promover a subscrlcão,
no aumento de capital de Aços i ' trios
Pírattnt S. A., de até Cr$ 67.308.387,00
(sessenta e sete milhões, trezentos e
oito mn. trezentos 'e oitenta e sete
cruzeiros) a ser integralmente reeuzado em 1973.
Art. 2° Na integralização do au ..
mento de capital, a que se refere o
artigo primeiro, será utilizada parte
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da dotação consignada no Orçamento
da União para o exercício coerente,
com a seguinte classíffcaçáo:
28.0Q -

Encargos Gerais da União

28.02 - Recursos sob a supervisão
do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral

28.02.1205.1043.01306 Participação da União no Capital da Sociedade de Economia Mista Aços temos
Ptratíru S. A.

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.U.O ~ Investimento
4.1.5.0 - Part.ícipaçào em Constl-

tuíção ou Aumento

de

capital em

Empresas ou Entidades
Industriais
ou Agrícolas: crs 72.600.000,00.

Art. 3° E' o Ministério da Indústria e do Comércio autorizado a subscrever, pelo Tesouro Nacional, as
ações necessárias a Integrahzaçãc do
novo capital até o limite previsto no
artago primeiro.
Art. 4° Este Decreto.Ieí entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasí.lía, 13 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Repúbnca .
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dettim: Netto
Marcus Vinicius Pratíni de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N° 1.269 -

DE

13 DE

ABRIL DE 1973

Estabelece isenção do Imposto sobre
Operações Financeiras, altera. o
Decreto-lei -n« 37, de 18 de novembro de 1966, e dá outras nromaen-:
cias.

o presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item li, da Constituição,
decreta:
Art ]) Ficam isentas do Imposto
sobre Operações Pínanceiras, Insti-utdo pela Lei n'' 5.143, de 20 de .rutubro rte 1966, as operações df> credito
mercante conhecimento de depósito t'
"warrant", repeesentativoc de mercauor.as depositadas, para exportação
em entreposrcs aduaneiros.
'
Art. 2" O disposto no artigo ::)0 co
Decreto-lei número 1.248, JE; 29 de
novembro de 1972, aplica-se também

às operações realizadas com as soctedades comerciais que tenham por objetivo social a criação, arrendamento,
admmístração e manutenção de e~
trepostos aduaneiros.
Parágrafo
umco . As
restrições
constantes dos parágrafos 4° e 5° .ío
artigo 8° do Decreto número 1.102, de
21 de novembro de 1903, poderão ser
suspensas pelo Conselho Monatárto
Nacional em relação às sociedades
comerciais de que trata este artigo,
sempre que o interesse da pcutica
econômico-flnanceíra o determine.
Art. 3'" E' acrescentado um :'Qr.'1grafo único ao artigo 86 do Decreto:'
lei número 37, de 18 de uovemoro
de 1966, e alterado o item III do
mesmo artigo, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 86
.
IH - A armazéns de empresas
ou entidades públicas ou »rrva-

das.
Parágrafo único. Ao solicitar a
concessão de que trata este artigo deverá ser feita a prova ele
propriedade dos imóveis a serem
utilizados com o fim específtcc
aqui previsto, ou de sua locação,
arrendamento ou convênios de
utilização, desde que as áreas
destinadas ao entreposto uduaneiTO es-tejam perfeitamente caracberfzadas e separadas das partes
destinadas a outros fms".
Art. 4" O disposto no artigo 2" da
Lei Delegada ns 3, de 26 de setembro
de 1962, e no artcgo 42 da Lei número 5.025, de 10 de junho de 1966, estende-se às sociedades comerciais referidas no "caput" do artigo 2.° deste
Decreto-lei.
Art. 5° O Conselho Monetário
Nacional poderá fixar o limite âo valor declarado das mercadorias recebidas pelos entrepostos com ermssüo
de conhecimentos de depósitos e
"warrants" .
Art. 6" Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 18 de abril de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETO-LEI N° 1.270 MAIO DE

DE

2

DE

1973

Altera percentagem de inciâéncta da
cota de previdência que uuiica,

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçãc que lhe confere o artigo
55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica reduzida de 3% <três
por cento) para 1% cum por cento~, a
partir de 1° de junho de 1973, a percentagem da taxa de previdência que
incide sobre tarifas de luz, referida.
no § 2° do artigo 1"', do Decreto-lei
n'' 645, de 23 de junho de 1969.
Art. 2° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio
de
1973;
152.9 da independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

IV"iÉDICI

Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N° 1.271 -

DE

4 DE:

MAIO DE: 1973
Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito especial no valor de ....•
c-s 991.800.000,00, para transferência da cota-parte da Taxa tccaooiaria Onica pertencente aos Estados,
Territórios e Distrito Federal.

O Presidente da República), no USO
da atribuição que lhe conrerd o artigo 55, item H, da Constituição decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na
importância de Crê 991.800.000,00 (novecentos e noventa e um milhões e
oitocentos mil cruzeiros) para transferência da cota-parte da Taxa Rodoviária única pertencente aos Estados, 'I'errrtórtos e Distrito Federal, na
forma do Decreto-lei n" 999, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 2° Os recursos necessários à
execução deste Decreto-lei, em conformidade com o disposto no § 3°, do
artigo 43, da Lei n" 4.320, de 17 de
março de 1964, decorrerão da aplicação do disposto na Lei n'' 5.841, de

6 de dezembro de 1972, e no Decreto-lei n" 1.242, de 30 de outubro de
1972.

Art. 3° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1973;
Independência e 85° da
152° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N° 1.272 MAIO DE

DE

:Jg

DE

1973

Declara de interesse da Segurança
Nacional, nos termos do artigo 15, §
1°, alínea b, da Constituição, cs Municípios de São João dos Patos, do
Estado do Maranhão, e Giuuiatupc,
do Estado do Piauí, e -iti outras
providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1° São declarados de interesse
da Segurança Nacional, para os efeítos do artigo 15, § 1°, alínea b, da
constituição, os
Municípios de São
João dos Patos, do Estado do Maranhão, e Guadalupe, do Estado do
Piauí.
Art. 2.° Aos Municípios referidos no
artigo anterior, aplica-se,) disposto
nos artl
2.°, 3.° 4.°, 5.° e seus paos,
a"Lei n'' 5.448, de 4 de
nho de 1968, com a redação dada
,pfHo Decreto-Lei n"
560, de 29 de
àbiu de 1969.
Art. 3.° Este Decreto.lei entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'::vogadasas disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1973;
da.
152° da Independência e 85°
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO-LEI N° 1.273 -

DE

29

DE

MAIO DE 1973

Declara de mteresse
da seçuranç«
Nacional, nos termos do artigo 15.
§ 1°, alínea b, da Constituição,
o
Município de Volta Redonda,
do
Betaâo do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, decreta:
Art. 10 E' declarado de interesse da

Segurança Nacional, para os efeitos
do artigo 15, § 10, alínea b (la. Constituição, o Município de Volta Redonda, do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Ao Município referido no

artigo anteríor, aplica-se o disposto
nos artigos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e seus pará-

grafos, da Lei n- 5.449, de 4 de junho de 1968, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n" 560, de 29 de abril de

1969.
Art. 3° Este Decreto-Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1973;
152° da Independência e 85°
da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO-LEI N.O 1.274 MAIO

DE 30 DE

DE 1973

Prorroga, até 1976, inclusive, a vigência do Decreto-lei número 1.124,
tie 8 de setembro de 1970, que permite deduções do imposto de renda
das pessoas íuruitcae para fins de
alfabetização.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artígo
55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica
prorrogada até o
exercicio financeiro de 1976, inclusive
a
vigência do Decreto-lei
número
1.124, de 8 de setembro de 1970.
Art. 2.° Este decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Repúbuca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas' G. Passarinho

DECRETO-LEI N.º 1.275
JUNHO DE

DE 1 DE

1973

Dispõe sobre a aplicação de recursos
orçamentários consignados às Universidades que menciona e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item !I. da Constituição, decreta:
Art. 10 Os recursos orçamentários
que forem consignados à Faculdade
Federal de Engenharia da Fundação
Universidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e à Escola de Engenharia
Industrial, da Fundação Universidade
do Rio Grande, no Rio Grande do
Sul, serào considerados dotações feitas às fundações a que pertencem
aqueles estabelecimentos de ensino
superior .
§ 1° A Fundação universidade de
Uberlândia e a Fundação Universidade do Rio Grande ficam com o encargo de aplicar integralmente os recursos de que trata este artigo, bem como

~as~~~l~~â~s~~d~~~~ci~~OSE;~t;;~~a:~·

e na Escola de Engenharia Industrial,
respectivamente.
§ 2.Q A movímentaçâo dos saldos livres de exercícios anteriores será feita
mediante plano de aplicação, previamente aprovado pelo Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2.Q Este Decreto-lei entrará em
VigOT na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de junho de 1973:.
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. passarinho
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PECRETO-LEI N.o 1.276 JUNHO

DE

DE

1

aberto no Ministério da Fazenda um
crédit-o especial de Cr$ 142.UUU.UUO,OU
(cento e quarenta e dois mtíhoes de
cruzeiros) mediante uttnzaçao dOS recursos de que trata o artigo 4° deste
Decreto-lei e observada. a seguinte
classificação:

DE

1973

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 :Ê isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados a película
de polietüeno, em tiras e em forma
'tubular, classificada nos itens
.
'39.02-04.99 e 39.02-99.00 da tabela
anexa ao regulamento baixado com o
Decreto n.s 70.162, de 18 de fevereiro
de 1972.
Art. 2.° Fica assegurada a manutenção do crédito do imposto relativo
às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
efetivamente uttirzados na índust-icêização dos produtos referidos no artigo
precedente.
Art. 3.° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de junho de 1973;
152.<'> da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

Encargos Gerais da União
Recursos sob a Supervisão
do Ministério da Fazenda.
18.00 - Dispêndios Gerais
1.004 - Participação Financeira da.
União no aumento de capital da. Companhia Vale do
Rio Doce S. A.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou aumento de Capital
de empresas ou, Entidades
Industriais e Agrícolas.
28.00 28.01 -

Art. 3° Ftca..o Míntstérro da Fazenda
autorizado a subscrever, pelo Tesouro
Nacional. as ações necessárias à íntegralizaçâo do novo capital da Companhia Vale do Rio Doce S. A.
Parágrafo tjníco. O Ministério da.
Fazenda fará subscrever. pelo Tesouro
Nacional. as ações que não forem tomadas pelos demais acícnístas e terceiras de modo a garantir a integralização total do novo capital da citada
Companhia.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

---

DECRETO-LEI

N.9 1.277 JUNHO DE 1973

DE

14

9

DE

Autoriza o Poder Executivo a prumover a subscrição no aumento de capital da Companhia Vale do Rio
Doce - CVRD.
O Presidente da República, usando

.da atribuição que lhe contere o artigo
55. item lI, da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica o Tesouro Nacional autorizado a promover a subscrição 1',.0
.aumento de capital da Oompanma Va
Ie do Rio Doce que vier a ser autorizado pela Assembléia-Geral de acionistas daquela empresa, até o limite
.de Cr$ 142.000.00U,UO {cento e quarenta e doís milhões de cruzeiros) e integralizá-la totalmente no exercício de
R

1973.
Art. 2° Para atender à despesa a.
que se refere o artigo anterior fica

Art. 4° A despesa restante da execução do artigo 2°, deste Decreto-lei
será coberta com os recursos a que se
refere o artigo 61, parágrafo 2°, da Lei
n'' 4.728, de 14 de julho de 1965, com a
nova redação que lhe foi dada pela Lei
n'' 5.710, de 7 de outubro de 1971, ou
mediante adiantamento, para posterior
reposição do produto da cojocacao de
títulos do Tesouro Nacional pelo Banciente o saldo da conta que registra os
referidos recursos.
Art. 5° Este Decreto-lei entrará em
vigor nã data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrto.
Brasüa, 14 de junho de 1973;
152° da Independência e 85° da
Repúbíca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO-LEI N° 1.278 -

DE

19

DE

JUNHO DE 1973

Altera o artigo 3° do Decreto-lei nú,..
mero 1. 264, de 10 de março de 1973,

que

"Modifica,

no

exercício de

1973, a distribuição da receita proveniente da arrecadação do Imposto Único sobre Lubrificantes e Com.

tacíonaís, em Brasília, para transferência de seus servidores".
Art. 21' O artigo 3'" do Decreto-Iet
nv 1.264, de 1° de março de 1973, fica
acrescido da alínea f. com a seguinte
redação:
"Art. 3° ............•.....••.

bustineie Líquidos e Gasosos e so-

bre Energia, Elétrica e dá
providências.

outras

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlgo 55. item lI, da Constdtulção, de-

creta:

Art. 1Q A alínea b do artigo so do
Decreto-lei n'' 1.264, de 1Q de março
de 1973, passa a vigorar com a se.
guínte redação:
"Art. 3° •••••••.•.....• , ..•..•

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

na construção de

restdên-,

cias oficiais e de unidades habl-

j) na reorganização do setor
de mineração do carvão nacional".

Art. 3° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1973;
152.° da Independência e 855 da:
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis vezcso

III -

DECRETOS-LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 55,
P, da Constrtuíção, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 1, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.247, de 24 de novembro de 1972

Artígo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei ns 1.247, de 24 de
novembro de 1972, que "autoriza o Tesouro Nacional a subscrever aumento
do capital do Banco do Brasil SI A e dá outras providências".
Senado Federal, 4 de abril de 1973
Fn.INTQ MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço sabe- que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 55,
10, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo c seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 2, DE 1973,
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1.248, de

29 de novembro de 1972.

Artlgc único. E' aprovado o texto do Decreto-lei ns 1.248,
novembro de 1972, que "dispõe sobre o tratamento das operações
bra de mercadoria no mercado intern o, para o fim específico da
cão, e dá outras providências".
Senado Federal, 4 de abril de

de 29 de
de comexporta-o
1973-

F!LINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federah
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art". 55,
L9, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 3, DE 1973
Aprova0 texto do Decreto-lei n9 1.249, de 11 de dezembro de 1972

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.249, de 11 de
dezembro de 1972, que "fixa o valor do soldo do posto de Almirante-deEsquadra ou equivalente e dá outras providências".
Senado Federal, 9 de abril de 1973FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal!
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NQ 4, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1. 253, de 29 de dezembro de 1972

Artigo único.

:É:

aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.253, de 29 de

dezembro de 1972, que "prorroga até 31 de dezembro de 1973, c regime
especial de que trata o Decreto-lei nv 1.182, de 16 de julho de 197], e dá
outras providências".
Senado Federal, 9 de abril de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
'S 1 9 , da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 5, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 252, de 22 de dezembro de 1972

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei ~ 1. 252, de 22 de
dezembro de 1972, que "altera e consolida a legislação referente ao Fundo
Aeronáutico" .
Senado Federal, 9 de abril de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19 , da Constttuíçâo, e eu, Filinto Müller, presidente do senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO No 6, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.250, de 21 de dezembro de 1972

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.250, de 21 de
dezembro de 1972, que "altera o Decreto-lei nc 1.171, de 2 de junho de 1971"
senado Federal, 10 de abril de 1973.
FILINro

MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

,§ 19,

DECRETO LEGISLATIVO NO 7, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1. 251, de 21 de dezembro de 1972

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.251, de 21 de
dezembro de 1972, que "altera os valores das contribuições ao Instituto do
Açúcar e do Alccol e dá outras providências".
senado Federal, 24 de abril de 1973.
FILINro MÜLLER

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 1Q, da Constituição, e eu, Ftlirrto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1973
Aprova

o texto. do Decreto-lei nl) 1.255, de 29 de dezembro de 1972

Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.255, de 29 de
dezembro de 1972, que "amplia o prazo de vigência do artigo 2Q do Decretolei r..? 291, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências".
Senado Federal, 24 de abril de 1973.
FlLINTQ MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos term-os do art. 55,
1Y, da Constituição, e eu, Ffltrsto Müller, Presidente do Senado Federal"
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.256, de 26 àe janeiro de 1973'

Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.256, de 26 deJaneiro de 1973, que "reajusta 08 vencimentos e salários dos servidores do
Poder Executivo e dá outras providências".
Senado Federal, 24 de abril de 1973.
FILINTQ MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
lÇ>, da Constituição, e eu, Ffhrrto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.261, de 27 de fevereiro de 1973

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.261, de 27 de
fevereiro de 1973, que "concede aumento de vencimentos aOS funcionários
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá
outras providências".
Senado Federal, 24 de abril de 1973.
FILINTQ MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
Lv, da Constituição, e eu, Ffltrsto Müller, Presidente do senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1973
Aprova o texto' do Decreto-lei n9 1. 254, de 29 de dezembro de 1912

Artigo único. 1!: aprovado ° texto do Decreto-lei nv 1.254, de 29 de
dezembro de 1972. que "altera, para o exercicio de 1973, a dístrtbuíçâc do
produto da arrecadação dos impostos únicos".
Senado Federal, 24 de abril de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 1"'. da Constituição, e eu, Flltrrto Müller, Presidente do Senado Federal,

J)romulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 12, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.257, ce 7 de fevereiro de 1973

Artigo único. :É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.257, de 7 de
fevereiro de 1973, que "estende às borrachas naturais beneficiadas, de

qualquer procedência, os favores previstos no Convênio de 29 de março de
1958. entre o Brasil e a Bolívia, aplicáveis às borrachas em bruto.
Senado Federal, 24 de abril de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal

§

oFaço sabe~ q~e: o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55.
1· da Oonstttuíçâo, e eu, Ffltntc Müller, Presidente do Senado Federal

promulgo o seguinte

'

DECRETO LEGISLATIVO N' 13, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.258, de 13 de teoeretro de 1973

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei no 1.258. de 13 de
fevereiro de 1973, que "reajusta os vencimentos dos servidores civis e
militares do Distrito Federal e dá outras providências".
Senado Federal, 26 de abril de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ I'? da Constituição, e eu. Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 14, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.260, de 26 de teueretro de 1973

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.260, de 26 de
fevereiro de 1973, que "concede isenção do imposto de lenda sobre lucros
decorrentes da alienação de lmóveís por pessoas jurídicas".
senaco Federal, 26 de abril de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55.
I'?, da Constituição, e eu, Filinto Müller, presidente do Senado Federal,
'promulgo o seguinte

:§

DECRETO LEGISLATIVO N' 15, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.262, de 27 de fevereiro de 1973

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei no 1.262, de 27 de
fevereiro de 19731, que "concede aumento de vencimentos aos funcionários
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das Secretarias e dos Serviços Auxiliares do poder Judiciário da União e
do Distrito Federal e dá outras providências.
Senado Federal, 30 de abril de 1973.
Fn.INTo MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 19, da Constituição, e eu, Filinto Müller, presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 16, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.259, de 19 de fevereiro de 1973

Artigo único. :é: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.259, de 19 de
fevereiro de 1973, que "revoga o parágrafo único, do artigo 2?, do Decretalei n'' 759, de 12 de agosto de 1969, introduz novas disposições e dá outras
providencias" •

senado Federal, 30 de abril de 1973.
Fn.INTo MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
da Constituição, e eu, Pllínto Müller, Presidente do Senado Federal
promulgo o seguinte

§ 1.0,

DECRETO LEGISLATIVO N° 17, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei número 1.263, de 1 de março
de 1973.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei número 1.263, de 1°
de março de 1973, que "reajusta os vencimentos, proventos e salários dos
servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências".
Senado Federal, em 2 de maio de 1973
FILINTQ MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
da Constituição, e eu, Ftlinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§ 1.",

DECRETO LEGISLATIVO N° 18, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei número 1.264, de 1
de 1973.

de

março

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei número 1.264, de 1
de março de 1973, que "modifica, no exercício de 1973, a distribuição da
receita proveniente da arrecadação do Imposto Único sobre Lubrificantes
e Combustíveis Liquídos e Gasosos e sobre Energia Elétrica e dá outras
providências" .
Senado Federal, em 2 de maio de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso UI, da Constituição, e eu, Filirno Müller, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 19, DE 1973
ÃÜtoriza o Presidente da República

reaeroseoa

do Brasil a ausentar-se do

Pais, no mês de maio do corrente ano

Art. 19 .:É1 o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado
a ausentar-se do País, no mês de maio do corrente ano, a fim de visitar
oficialmente a República Portuguesa.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
senado Federal, 9 de maio de 1973.
FILINTo MÜLLER

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19 da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NO 20, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.265, de 14 de março de 1973

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei no. 1.265, de 14 de
março de 1973, que "autoriza o Tesouro Nacional a promover o aumento
do capital da Companhia Siderúrgica Nacional e dá outras providências".
senado Federal, 9 de maio de 1973.
Fn.INTo MÜLLER

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19 da constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NO 21, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.266, de 26 de março de 1973

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.266, de 26 de
março de 1973, que "dispõe sobre o Fundo Especial de Exportação, criado
pela Lei no 4.870, de 1 de dezembro de 1965".
senado Federal, 9 de maio de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55
§ 19 da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente. do Senado Federal:
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.O 22, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei

n.O 1. 268, de

13 de abril de 1973

.Artigo úníco. E' aprovado o texto do Decreto-lei n.« 1.268, de 13 de
abril de 1973, que "autoriza o Tesouro Nacional a subscrever ações do
aumento do capital da Aços Finos Piratini S.A. e dá outras providências".
Senado Federal, em 7 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
.
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artlgo 44, mCISO I, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1973
Aprova os textos do Tratouo para o aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete
Quedas ou Salto de Guaíra até a foz do Rio Iguaçu, e de seus
Anexos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o G01;ernO da República do Poraçuai, em Brasília, a ,26 de
abril de 1973, bem como os das notas então trocadas entre os Ministros das Relações Exteriores dos dois países.

Art. 1° São aprovados os textos do Tratado para o aproveitamento
hidrelétrico dos recursos hídricos do RIo Paraná, pertencentes em condemínlo aos dois países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas
ou Salto dC' Guaíra até a foz do Rio Iguaçu, e de seus Anexos, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, a 26 de abril de 1973, bem como os das.
notas então trocadas entre os Ministros das Relações Exteriores dos dois
países.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Senado Federal, 30 de maio de 1973
FILINTO

MÜLLER

Presidente do Senado Federal
(") Os textos do Tratado acompanham a publicação deste decreto
legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção 11) de 31.5.73.
FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55"
10, da Constdtuição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federa!',
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N° 24, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei -nr 1.267, de 12 de abril de 1973.

Artigo umco. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.267, de 12 de
abril de 1973 que "dispõe sobre a contribuição para análise e fiscalização,
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prevista no art. 21 da Lei n- 5.508, de 11 de outubro de 1968, e dá outras providências".
Senado Federal, em 11 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal

C') Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar-tdgo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Se-

nado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 25, DE 1973
Aprova o texto do Acordo Internacional do Cacau, firmado
pelo Brasil, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova
Iorque, a 12 de janeiro de 1973.

Art. 10 E' aprovado o texto do Acordo Internacional do Cacau que,
-entre 15 de novembro de 1972 e 15 de janeiro de 1973, permaneceu aberto
à assinatura, e foi assinado pelo Brasil, na sede da Organização das Na-ções Unidas, em Nova Iorque, a 12 de janeiro de 1973.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi.cação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 11 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
C") O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legís'Iativo no Diário do Congresso Nacíotuü (Seção II), de 12-6-1973.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 26, DE 1973
Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Marítimos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Moscou,
a 20 de outubro de 1972.

Art. 10 E' aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Marítimos,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
-da União das Repúblicas socialistas Soviéticas, em Moscou, a 20 de outubro de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 12 de junho de 1973.
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção lI) de 13-6-73.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
I". da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

::§

DECRETO LEGISLATIVO N° 27, DE 1973
Aprova o zezno do Decreto-lei n° 1.269, de 18 de abril de 1973.

Artigo

úmco . E' aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.269, de 18 de

-abrtl -te 1973, que "estabelece Isenção dó Imposto sobre Operações Finan-

-ceíras, altera o Decreto-lei n- 37, de 18 de novembro de 1966, e dá outras
provídêncíaa' .
Senado Federal, em 14 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
*promulgo
1° da Constituição, e et, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
c seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 28, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei nO 1. 271, de 4 de maio de 1973.

Artigo umco. E' aprovado o texto do Decreto-lei ns 1.271, de 4 de
'maio de 1973, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no
'Valor de Cr$ 991.800.000,00, para transferência da cota-parte da Taxa Ro«íovlárfa Única pertencente aos Estados, Territórios e Distrito Federal"
Senado Federal, em 14 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
1°, da Constituição, e eu, Filinto Müller, Presidente do Senado Federal,
jpromulgc o seguinte
"§

DECRETO LEGISLATIVO W 29, DE 1973
Aprova o texto do Decreto lei n.O 1.270, de 2 de maio de 1973
Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.270, de 2 de
maio de 1973, que "altera percentagem de incidência da cota de previdên
da que indica".
Senado Federal, em 26 de junho de 1973
FILINTO MÜLLER

Presidente do Senado Federal

IV LEI N° 5.871 --

LEIS
DE

3

DE

MAIQ

DE

1973

'Concede aumento de vencimentos aos funcionários da Secretaria da
mora dos Deputados e dá outras providéncias

ca-

O Presidente da República

FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° E' concedido aos funcionários da Secretaria da Câmara dos
Deputados, ativos e inativos. a partir de 10 de março de 1973, aumento
de vencimentos ou proventos em montante idêntico aos valores absolutos
-concedídos aos funcionários civis do Poder Executivo. ativos ou ínatívcs,
pelo Decreto-lei n'' 1.256. de 26 de janeiro de 1973, de acordo com os
.crttértoa e correspondências fixados no artigo 10 e seus parágrafos, da.
Lei n- 5.777. de 9 de maio de 1972. exceto quanto aos cargos em comissão, cujos valores, decorrentes da aplicação da Lei n" 5.810. de 11 de
outubro de 1972, serão reajustados em 15% (quinze por cento).
Art. 2° Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação às gratdücacões e
vantagens calculadas com base no vencimento, assim como nos descontos
-que sobre este incidirem.
Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas
.com recursos orçamentários. inclusive na forma prevista no artigo 6°, item
I, da Lei n? 5.847, de 6 de- dezembro de 1972. que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para c exercício financeiro de 1973.
Art. 4° Esta Lei entrará em vígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de maio de lS73; 152° da Independência e 85° da
República.

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N° 5.872 -

DE 3 DE MAIO DE 1973

Concede aumento de vencimentos aos servidores do Senado Federal, e dá
outras providências

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 5e.gutnte Lei:
Art. 1° E' concedido aos servidores do Senado Federal, ativos e inativos, a partir de 1.0 de março de 1973. aumento de vencimentos ou proventos, em montante idêntico aos valores absolutos do concedido aos servidores do Poder Executivo, ativos e inativos, pelo Decreto-lei" n.v 1.256
de 26 de janeiro de 1973, c'.e acordo com os critérios e corresponuênctes
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fixados nos artigos l°, 2°. 3° e 6°, da Lei ns 5.676, de 12 de julho de1971.
Art.

2° Nos cálculos decorrentes da aplicação ;:lest,a Lei serão_ des,

prezadas as frações de cruzeiro, InClUSIVe em relação as gratíficaçôes e·

vantagens calculadas com base no vencimento, aSSIm como nos descontos
que sobre este incidirem.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão àl
conta de recursos orçamentários consignados ao Senado Federal, inclusive:

na forma prevista no artigo 6", da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de

1972, que estima a Receita e rixa a Despesa da União para o exercício.
financeiro de 1973.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1973; 1520 da Independência e 85" da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Ve:lloso
LEI N9

5.873 -

DE

10

DE MAIO DE

1973

Autoriza o Poder Executivo a conferir, ao Presidente da República
Portuguesa, o Colar da Ordem Nacional do Mérito

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 'eu sanciono a seguinte)
Lei.

Art. 19 ::É: o Poder Executivo autorizado a conferir, a título excepcíonal..
a Sua Excelência o Senhor Almirante Aménco Deus Rodrigues 'I'homaa;
Presidente da República Portuguesa, o Colar da Ordem Nacional do Méritoque. de acordo com o disposto no artigo 49 do Decreto-lei nv 9.732, de 4 de
setembro de 1946, que criou a referida Ordem, é privativo do respectivo.
tirão-Mestre.
Art. 29 Esta Lei entra em 'ligar na data de sua publicação, revogadas.
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 da.
República.
EMíLIO G. MEDICI
Mário Gibson Barboza

LEI N." 5.874 - DE 11
DE 1973

DE MAIO

Acrescenta parágrafos ao «rtuio 17,
do Decreto-lei n5' 1.038, de 21 de
outubro de 1969, que "estabelece
normas relativas ao ImpOS7;!) Onico
sobre Minerais, e dá outras providências ...

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1. O artigo 17 do Decreto-lei
n." 1.038, de 21 de outubro de 1969,

é acrescido dos seguintes parágrafos:
"ê 4." As cotas dos Murrícipíos,
retidas durante 2 (dois) anos

após o exerCICIO a que correspon-.
derem. terão os seus valores
transferidos pelo Banco do Brasil S.A., à Companhia de Pesquisa. de Recursos Minerais C.P.R.M. que, em contraparfida, emitirá ações preferenciaísc
em favor dos Municípios, correspondentes aos valores recebidos.
§ 5." Antes da transferência'
pelo Banco do Brasil à Companhia de Recursos Minerais C.P .R.M., das cotas retidas, na
conformidade do disposto no parágrafo anterior, o Mtnlstérlodas Minas e Energia concederá. à
Administração Municipal um,
prazo extraordinário de reabüi-.
tação de noventa dias."
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Art. 2.° Os dividendos, que couberem à União por sua partícípacão na
Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - C.P.R.M., serão contabilisados pela sociedade, como crédito
da União, para integralização de seu
capital.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152. ° da Independência e 85. ° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dia.s Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N.o 5.875 DE

DE

11

DE MAIO

1973

Dá nova redação ao artigo 11, da LeI
n.o 4.156, de 28 de novembro de
1962, e ao artigo 6.°, da Lei número
4.364, de 22 de iuuio de 1964, alterado pelo artigo 9.°, da Lei número
4.676, de 16 de iunno de 1965.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segtunte
Lei:
Art. 1. ° O artigo 11, da Lei número
4.156, de 28 de novembro de 1062, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. A quota do municlpio que não tiver o seu pagamento reclamado até o fim do exercicio seguinte, com a satisfação
das exigências legais (art. 6.°,
§ 2.°), terá o seu valor creditado ao Estado que disponha de
sociedade de economia mista e
esta indenizará o município com
ações preferenciais correspondentes ao valor recebido.
§ 1. ° Não dispondo o Estado
de Sociedade de Economia Mista, o Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica determinará ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico a
transferência da quota à conta
da ELETROBRAS que, em contrapartida, emitirá ações preferenciais em favor do muuícípro,
§ 2.° A entrega pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-

nômico da quota a que se refere

o caput. deste artigo poderá ser

realizada, mediante prévia autorização do Departamento Nacional de Aguas e Energia ElétI~ca,
até o final do terceiro trimestredo ano civil."

Art. 2." O artigo 6.°, da Lei número 4.364, de 22 de julho de j964, altcrado pelo artigo 9. », da Lei número
4.676, de 16 de junho de 1965, passa.
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6. ° As empresas COnCE.5síonàrtas de serviços públicos de
eletricidade, organizadas ,JU quevierem a se constituir, não seaplica o disposto nos números 2. °
e 3. ° do art. 38 e nos artigos 108
e 111 do Decreto-lei n.« 2.627, de26 de setembro de 1940, sempre
e quando a União, os Estados, os
Municípios e a ELETROBRAS ..
subscreverem ações de constituição ou de aumento de capital'
social. "
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas nsdisposições em contrário.
Braaílía, 11 de maio de 1973;
152. ° da Independência e 85. o da.
scepúbhca..
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Pa.ulo dos Reis VeUoso

LEI

N. °

5.876 -

DE 11
DE 1973

DE MAIO

Destina recursos para a formação'
de estoques de combustíveis.

o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 Na formação de estoques de:
combustíveis, serão aplicados, até o
exercício de 1980, inclusive, os recursos.
a que se refere a alínea g, item Il, do
artigo 13, da Lei n.« 4.452, de !) de
novembro de 1964, quando .J percentual incidir sobre o valor do petróleo
bruto de produção nacional extraídoua plataforma continental, na forma
uesta Lei:
I ~ Nos exercícios de 1973 e 1974·
serão destinados ao Conselho Nacio-·

24

ATOS DO PODER

nal do Petróleo -

CNP, para aquisi-

ção de combustíveis convencionais carvão mineral e 61eo combustível visando a produção de energia elétrica;
II - Nos exercícios de 1975 a 1980
.serão destinados à Comissão Nacional
oe Energia Nuclear - CNEN, para:
a)

integralizar. no exercício de 1975,

o capital social da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear -~ CBTN,
que investirá ímportancía equivalente

em instalações de mineração de minérios nucleares e respectivo tratamenta, bem como de produção de
concentrados;
b) adquirir, nos exercícios de 1976
.a 1980, estoques de minérios nuclea-

res, bem como de concentrados produzidos em usina da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear -

...

CBTN.

Art. 2." A parte dos recursos nâo
utilizada no exercício correspondente.
para o fim previsto na alínea b, item
II desta Lei, será recolhida ao Fundo Nacional de Energia Nuclear, instituído pela Lei n.v 4.118, de 27 de
agosto de 1962, para ser aplicada no
mesmo objetivo nos exercícios subseqüentes.
Art. 3." Esta Lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
es disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152 ." da Independência e 85. (' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
LEI N.9 5.877 - DE 11 DE MAIO
DE 1973

Autoriza a Comissão Nac20ncl de
Energia Nuclear a integralizar pa.rcialmente o capital social autorizaao da Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ceguinte
Lei:
Art.!." Fica a Comissão Nacional
de Energia Nuclear - C.N.E.N. .autorrzada a integralizar, com _.....
Cr$ 30.000.000,00 (trinta rmlhões de
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cruzeiros), o capital social autorizado
da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - C.B.T.N'.
Parágrafo único. Para este fim serão utilizados os recursos provenientes
dos dividendos da União, correspcndentes ao exercício social de 1971, na
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. h:LETROBRAS e na Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, destinados à pesquisa tecnológica e entregues
à Comissão Nacional de Energia
Nuclear - C.N.E.N., de acordo com
o previsto na Lei n." 5.740, 1B' 1." de
dezembro de 1971.
Art. 2." Esta Lei entrará em v; gor
na data de sua publicação, revezadas
as disposições em contrario.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N" 5.878 -

DE

11 DE MAIO

DE 1973

Dispõe sobre a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatí~tica
- IBGE. e dá outras prcuuiênciae .

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, instituída na forma do Decreto-lei n" 161, de 13 de fevereiro de
1967, e sujeita à supervisão do Mtrrístro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, nos termos do artigo
3'?, do Decreto-lei n- 900, de 29 de setembro de 1969. passa a reger-se pelo
disposto nesta Lei.
Art. 29 Constitui objetivo básico do
IBGE assegurar informações e C5tu
dos de natureza estatística. geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da reahoade
física, econômica e social do País, vísando especialmente ao planejamento
econômico e social e à segurança nacional.
§ 1" A atuação do IBGE se- exercerá
mediante a produção direta de mtor4
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mações e a coordenação, a orientação
e o desenvolvimento das atívtcaües
técnicas dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais (Constituição, art.
8°, item XVII, alínea u, e Decreto-Lei
n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
art. 39, item V).
§ 2\> serão mantidos pelo IBGE; para atendimento das suas próprtas .1ecessidades e das dos usuários de u:f(p'mações, os cursos de graduação e de
treinamento de profissionais e especialistas nas atividades correspondentes à sua área de competência, podendo também ser promovida a realização de outros cursos de formação relacionados com essa mesma área.
Art. 3° Para consecução do objetivo
básico enunciado no artigo 2\>, o ....
IBGE atuará principalmente nas seguintes áreas de competência:
I - estatísticas primárias (continuas e censitárías) ;
II - estatísticas derivadas (indicadores econômícos e sociais, sistemas
de contabilidade social e outros sistemas de estatísticas derivadas);
III - pesquisas, análises e estados
estatísticos, demográficos, geográficos,
geodésicos e cartográficos;
IV - levantamentos geodésicos 2 topográficos, mapeamento e outras atividades cartográficas;
V - sistematização de dados sobre
meio ambiente e recursos naturais,
com referência a sua ocorrência, distribuição e Irequêncla ,
Art. 4° Os órgãos técnicos e administrativos do IBGE serão estru'nrrados e funcionarão de forma integrada, com apoio em métodos de informática.
Art. 5.° E' instituído o Plano Geral
de Informações Estatísticas e Geográficas, como instrumento de ortentação e coordenação das atividades de
produção das informações destinadas
à consecução do objetivo constante do
artigo 2.°.
§ 1 As informações constantes do
Plano a que se refere este artigo serão de responsabilidade do IBGE, podendo este, para assegurar a sua exatidão e a regularidade do seu torneoicimento, avocar a produção de informações compreendidas na competência de órgãos sob sua coordenação
técnica.
ç

25

§ 2° Será submetido, dentro de um
ano, à. aprovação do Chefe do Poder
Executivo, o Plano Geral de Infcrruações Estatísticas e Geográficas, que
incorporará o Plano Nacional de Estatísticas Básicas.
Art. 6° As informações necessárias
ao Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas serão prestadas obrigatoriamente pelas pessoas
naturais e pelas pessoas jurídicas de
direito público e privado e utilizadas
exclusivamente para os fins a que se
destinam, não podendo servir de instrumento. para qualquer procedtmento fiscal ou legal contra os Informantes, salvo para efeito do cumprimento
da presente Lei;
Parágrafo único. A Lei n- 5.531, de
14 de novembro de 1968, apltcar-ae-é
também às informações solícttadas
pelo IBGE para execução do Plano
Geral de Informações Estatísticas e

Geográfícas .

Art. 7\> O IBGE promoverá, na forma que for prevista no Estatuto, reuniões nacionais, com a participação de
representantes dos Ministérios.
dos
Governos Estaduais, de entidades da
administração pública indireta, de entidades privadas, produtores ou csuários de informações estatísticas. geográficas e cartográficas, bem como de
recursos naturais, com vistas à tiscussão de programas de trabalho e de
assuntos técnicos, nas áreas de competência da Fundação.
Art. 80 Para desempenho de suas
atribuições, o IBGE poderá firmar
acordos, convênios e contratos com
entidades públicas e privadas, pceservados o sigilo e o uso das informações
e os interesses da segurança nacional.
Art. 91' Ficam mantidos os ptmcípios de cooperação entre a União. os
Estados, o Distrito Federal e os Territórios, consagrados pela Convenção
Nacional de Estatística (Decreto l1Úmero 1. 022. de 11 de agosto de 1936)
e pelos Convênios Nacionais de Estatística Municipal (Decreto-Lei número 5.981, de 10 de novembro de t943),
observadas as disposições desta Lei e
as diretrizes e bases do sistema estatístico nacional.
Art. 10. O patrimônio do IDGE é
constituído:
I - pelo acervo da extinta autarquia Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística;
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II - pelo saldo econômico do exercício anual;
lI! - por bens móveis e Imóveis
adquiridos ou que vierem a ser adquiridos;

IV - por outros bens e recursos que
lhe vierem a ser destinados, por cntidades públicas ou privadas, nac!o-

naís ou estrangeiras.
Art. 11. Constituirão recursos da
Fundação Instituto Brasileiro de Gecrafia e Estatística:
I - dotações consignadas no orçamento da União;
II - a receita das operações tecnlcas e financeiras do IBGE;

III - a receita de contratos, convênios e acordos celebrados entre o ....
IBGE e entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, para a
realização de trabalhos, estudos. levantamentos e pesquisas;
IV - outros bens e recursos, de origem interna e externa, de entidades
públicas ou privadas, nacionais O"J estrangeiras.
Art. 12. Fica criado o Fundo Nacional de Geografia e Estatística. FNGE, de natureza contábil, destanado
a reunir recursos financeiros para a
manutenção e o desenvolvimento das
atividades do IBGE, ao qual caberá a
administração do Fundo.
Parágrafo único. O Poder Executfvo regulamentará a constituição {~o
Fundo Nacional de Geografia e Estatística previsto neste artigo.
Art. 13. O IBGE contará com um
Conselho Curador e com um Conselho
Técnico, presididos pelo Presidente do
IBGE.
§ 1° Ao Conselho Curador competirão atribuições consultivas e flscaltzadoras, nos termos do Estatuto.
§ 2" Aü Conselho Técnico competirá
acompanhar. em alto nível, as atividades técnicas do IBGE, avaliando a
adequação dessas atividades à consecução do objetivo básico da Fundação e recomendando a adoção das providências que julgar convenientes.
§ 3" O conselho Técnico funcionará,
também como órgão consult~vo para
os assuntos de natureza técnica compreendidos nas áreas de competência

do IBGE.
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§ 4" O Estatuto disporá sobre a composição do Conselho Curador e do
Conselho Técnico, bem como sobre a
duração dos mandatos dos respectivos
conselheiros.

Art. 14. A Administração do IBGE
será basicamente constituída de um
Presidente, nomeado pelo Presidente
da República. que exercerá a direção
superior da Fundação, de um DiretorGeral, de um diretor para a área técnica, de um diretor para a área de administração, de um diretor para a
área de formação e aperfeiçoamento
de pessoal e de órgãos de assessoramento superior.
§ 1" Poderão ser criadas outras díretorías.. na forma que dispuser o Fstatuto.
§ 2" O Estatuto definirá a competência do Diretor-Geral, a organização e as atribuições das diretorias e
dos órgãos de assessoramento superior, bem como disporá quanto aos ór.gãos que integrarão as diretorias.
Art. 15. Os recursos financeiros necessários à realização dos Recenseamentos Gerais e Censos previstos no
artigo 2" itens I e lI, da Lei n- L 739.
de 14 de outubro de 1965, constarão
de dotações específicas consignadas ao
IBGE no Orçamento da União.
Art. 16. O IBGE será representado
em juízo ou fora dele pelo seu Presidente, ou por quem deste receber delegação.
Art. 17. A prestação de contas de
cada exercício, inclusive da admmistração do Fundo a que se refere D artigo 12, será submetida pelo Presidente do IBGE ao Ministro de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral, que, com seu pronunciamento e os
documentos mencionados no artigo 42.
do Decreto-lei n'' 199. de 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal
de Contas da União. até 30 de JU1Hl0
do exercício seguinte.
Art. 18. As atribuições que a legislação em vigor conferiu à Fundação
IBGE, ou, especificamente, a qualquer
de seus órgãos, desde que compativeís
com o disposto nesta Lei, passam à
competência geral do IBGE, cujo Presidente designará os representantes
da Fundação nos órgãos ou entidades
em que seja prevista essa representação.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 19. As atribuições conferidas
ao Instituto Brasileiro de Geografia
em decorrência da aplicação do artdzo
41, do Decreto-lei nv 243, de 28 de f~
vereíro de 1967, passam à competànera geral d? IBGE, a cujo Presidente
caberá designar o representante previsto no artigo 4° daquele Decreto-lei.
Art. 20. O pessoal do IBGE será
regido pela legislação trabalhista.
Art. 21. Os funcionários pertencentes aos quadros em extinção da antiga autarquia IBGE poderão ser contratados pelo IBGE, sob o regime da
legislação trabalhista.
Art. 22. Os funcionários dos quadros em extinção que forem contratados na forma do artigo anterior terão o prazo de noventa dias, a par tlr
d? ~~ta do contrato, para optarem definítívamenta pelo regime da legislação trabalhista ou pela permanência
n.o~ regime estatutário, importando o
silêncio em opção pelo regime da legislação trabalhista.
§ 1° O prazo de noventa dias para
opção será contado a partir da data
de publicação desta Lei quanto aos
contratos celebrados na vigência da
legislação anterior.
§ 29 Enquanto permanecerem no regime estatutário, os funcionários de
que trata este artigo ficarão afastados
dos seus cargos no quadro em extinção, com perda dos vencimentos c
vantagens, ressalvada a contagem de
tempo de serviço para fins de aposenta~o.ria, disponibilidade e gratificação
adícíonal por tempo de serviço.
Art. 23. Para o gozo dos dlreítos,
previstos na legislação trabalhista e
de previdência social, será computado
o tempo de serviço anterior prestado
pelo servidor optante à Admlnísbração
Pública.
.
â
19 Além da transferência das contribuições vertidas ao IPASE, na forma do artigo 114, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
o IBGE providenciará junto ao INPS,
conforme cada caso, o levantamento
da quantia necessária a complem•e ntar
as contribuições transferidas do ....
IPA8E, para que fiquem assegurados
a aposentadoria e demais benettclos
aos servidores de que trata este artigo, consignando-se no orçamento do
IBGE os recursos correspondentes a
essa complementação.
§ 2n Para os fins previstos no parágrafo anterior, o INPS debitará a respectiva importância ao IBGE, sendo
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concedidas as prestações prevídenciá-.
rias independente do efetivo recebimento da referida importância.
Art. 24. Os funcionários dos quadros em extinção que não forem contratados, ou que permanecerem no regime estatutário, ccntínuarão prestando serviços ao IBGE, com todo.'> os,
direitos inerentes ao regime estatutário, até que sejam incluídos, com os.
respectivos cargos, em órgãos da Administração Federal Direta ou Autárquica.
Art. 25. Os encargos financeiros
com o pagamento de vencimentos e
vantagens dos funcionários em ativídade ou em disponibilidade, dos quadros em extinção, bem como de proventos dos aposentados desses quadros e dos quadros das antigas Secretarias-Gerais dos Conselhos Nacionais
de Geografia e de Estatística correrão à conta do Tesouro Nacional,
cumprindo à União consignar dotações orçamentárias específicas em favor do IBGE para o atendimento dessas despesas.
Art. 26. Os bens imóveis e os direitos e ações a eles relativos. perfencentes ao acervo da extinta autarquia
IBGE, de que trata a alínea a do artigo 6.°, do Decreto-lei n." 161, de 13
de fevereiro de 1967, terão sua dOoiÇ90
e transferência ao IBGE formalizadas
por decreto do Presidente da República, transcrito nos competentes registros de imóveis, para os fins previstos no artigo 530, item I do Código Civil.
.
Art. ,27. Os representantes do :E.'gtado-Maior das Forças Armadas, õoMinistério do Planejamento e coorde-nação Geral e do Ministério do Inte-rior, no atual Conselho Diretor dar
Fundação IBGE, bem como os membros do atual Conselho Fiscal da Fundação, integrarão o Conselho Curador
a que se refere o artigo 13, desta Le{
pelo restante do prazo de seus mandatos.
Parágrafo único. O Conselho Curador. com a constituição inicial estabelecida neste artigo, passará a fun ..
cionar imediatamente, com as atribuíções previstas no § 1°, do artigo 13'
desta Lei.
'
Art. 28. O IBGE continuará a orientar suas .atívidades estatísticas pelo
Plano Nacional de Estatísticas Básicas, previsto no artigo 4°. do De-retolei nv 161, de 13 de fevereiro de 1967.
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até que seja aprovado o Plano Geral
de Informações Estatísticas e Geográficas instituído pelo artigo 5P , desta
Lei.

Art. 29. Enquanto não

aprcvaço,

mediante decreto, o Estatuto do ....
IBGE, vigorará o atual com as adap-

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
da Independência e 85.'? da

152.9

República.

tações impostas pelas disposições des-

EMÍLIO G. MÉDICI

ta Lei.

João Paulo dos Reis Velloso

LEI N.o 5.879 -

DE

23 DE MAIO DE 1973

P'2Xa as normas para promoção de Juizes Presidentes de Junta de Concitzaçao e JUlgamento

o

e Juiz do Trabalho Substituto.

Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. LO Os Juizes Togados dos Tribunais Regionais do Trabalho,
quando oriundos da carreira de magistrado, serão nomeados por promoção,
mediante decreto do Presidente da República, alternadamente, por antigüidade e merecimento.
'
0
Art. 2. Para os fins do disposto no artigo anterior, em caso de vagas
a serem preenchidas por merecimento, os Tribunais Regionais do Trabalho,
em escrutínios secretos e sucessivos, escolherão listas tríplices compostas
'de Juizes Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento da respectiva Região.
Art. ::l.0 Aplicam-se as normas dos artigos anteriores aos casos de
promoção dos Juizes Substitutos aos cargos de Juizes Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 4. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio
República.
EMíLIO

de

1973;

da

152.0

Independência e

85.0

da

G. MÊDIcr

Alfredo Buzaid

LEI N.º 5.880,- DE 24 DE MAIO
DE 1973
.E stende o adicional de periculosidade
à cateçoría que menciOna.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Naclonal decrete. e eu sanciono a ceguinte Lei:
Art. 1.0 Os trabalhadores que exercerem suas atrvídades em
contato
permanente com explosivos, em con-

dlçôes de pe.FculOSidade, terão direito
à remuneração adicional de que trata
a Lei n." 2.9]'15, de 15 de agosto de

1955.

Art. 2.° E3',;:::. Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2'1 de maio de 197.3;
152° da Indépendêncía e 85° da
República.
EMILIÓ a.

MÉDICI

Julio Barata
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5.B81 - DE 24 DE MAIO
DE 1973

LEI N.o

Concede
Kohls.

pensão

especial a André

o

Presidente da República
Faço.o saber oue o Congresso :'J"a.cíonal decrete e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0~'
concedida a André
Kohls, filho de Paulo Kohls e B'elícia
Bernardiní, pensão especial, mensal,
equivalente ~ sete vezes o valor tio

maior
sa.lat Io-mímmo vigente no
País, a contar de 1.0 de março de
19"(2, data e,n que foi julgado definitivamente
incapaz para todo a
qualquer traba.lho .
Art. 2.~ A pensão especial de que
trata esta Lei será, por marte co
beneficiário. transferível metade para a viúva ~ metade para os filhos
menores de 18 anos ou inválidos.
Art. 3.0 A cespesa decorrente da
execução d.esra Lei correrá à conta
de Encargos Gerais da União - Recursos sob 3. supervisão õo Ministério da Pazt-nda ,
Art. 4." Esta Lei entrará em vigor
na data de ;3Uâ publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília,

de

~4

152 c

maio

da In-Iependência
República.

e

de 1973;

850

'la

retro de 1967, passa a vigorar com
a seguinte r~ação:
"§ 4." A chefia do
Departamento c~terá a professor da ca!_
reira do n-agistérto, na forma uo
Estatuto ou Regimento."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vrgor
na data de s ,» publicação, revogadas
as dísposlções em contrário.
Brasília, :.1.4 de maio de 1973;
1520 da Independência e 850 -Ia
Repúblíca ,
EMILIO G.

LEI N." 5.Bn3 - DE 24 DE MAIO
DE 1973

Fixa os valores de vencimentos doscargos do Grupo-polícia Federal e:
dá outras iaooíâênciae.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacícnal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1,0 Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo-Policia Federa: a que se refere a Lei
n.v 5.645, de lü de dezembro de 1970,
corr espondem os seguintes
vencí.,
mentos:
vencimentos MenSais

Níveis
EMILIO G.

MÉDICI

Cr$

Antônio Delfim Netto

LEI N. o 5

MÉDICI

Jarbas G .. Passarinho

ô8~

DE 24 DE MAIO
DE 1973

Dá nova reaa-:;;-tio ao § 4.0 , ao artigo
2.0 , do Decretc-tei n.v 252, ae n
de fevereiro de 1967, que estabeco
lece norma::; comptementaree
Decreto-lei n.v 53, de 18 de novembro de lB66, e dá Outras pro_

mâénciae.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I." O § 4. 0 do artigo 2.0 , do
Decreto-lei n.v 252, de 28 de teve-

PF PF PF PFPF PFPF PF -

8
7
6
5
4
3
2
1

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

5.200.ÚO
4.700.00
4.50000
4.200.00
3.600.00

2.500.00
2.l00.CO
1.700.00

Art. 2." A gratificação de função
policial, Categorias A, B e C, as diárias de que trata a Lei n,« 4.019, de
20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções, referentes aos cargos que
integrado o Grupo Polícia Federal,
ficarão absorvidas. em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo
anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos -Ieeretos de transposição ou transformação de Cd:CgOS para as Categorias
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Funcionais 11 Grupo-Polícia Federal

'Cessará, para os respectivos ocupan~
tes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2." Aos tuncionários que, em jecorrêncía da
aplicação do disposto
neste artigo, sofrerem
redução no
total da retribuição percebida men-

salmente, fica assegurada a
diferença, como vantagem pessoal, no;
minalmente tdentíflcável, que
absorvida,
progressivamente,

serâ
pelos

aumentos rie vencimento supervenientes a esta Lei.
Art. 3.° Somente poderão inserever-se em concurso para ingresso nas
Categorf as Funcionais do Grupo-Po-

lícia .s'edaral, urasüeíros. com a idade

mínima de dezenove anos e máxima
de trinta a-ice que possuam:
I - a condíçào de bacharel em
Direito, para <t Categoria Funcional
de Inspetor de Polícia Federal;
II - diploma dos cursos suoerto,
:res de Quimica, Física, Engenharia,
Ciências Contábeis, Biologia. Mineralogia, Geotogía ou Farmácia, pata
a Categoria Funcional de Perito Criminal. observaca a respectiva especialidade;
III - diploma dos cursos superto.res de Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Comumcação, Pedagogia ou
Psicologia, para a Categoria de Têcnlco de Censura;
IV - cerulfrcado de conclusão do
ciclo COlegial cu 2.° grau de ensino
médio, para as Categorias de Escrivão de Pohcía Federal, Agente de
Polícia Federal e Papiloscopista Policial.
Parágrafo úníco . A aprovação em
concursos r eahzados para o provimento dos cargos do sistema de elasstflcação anteríor à vigência da Lei
n." 5.645, de 1..1 de dezembro de 1970,
não habilita o canctídato ao ingresso
previsto neste artigo.
Art. 4.° Pica vedada a contratação
ou respectiva prorrogação, de serviços, a qualquer título e sob qualquer forma, inclusive com empresas
prívadas na toodalidade prevista no
§ 7.° do artigo 10. do Decreto-lei
n.o 200, de 2:) de fevereiro d-e 1967.
bem como a utilização de colaboradores event.ua.ís. retribuídos mediante recibo, para a execução de azívidades
compreendidas no GrupoPolícia Fede.oi.

Parágrafo ái.íco. A medida
que
for Implanta-to o novo Plano de Clas.,
sificação de Cargos no Departamento
de Policia Federal. serão extintas as
respectivas tabelas de pessoal regido
pela Iegtslação trabalhista, podendo,
entretanto, os empregos delas constantes ser transformados em cargos,
de acordo com os critérios estabelecidos em at : ao POder ExecutIvo.
Art. 5.° O.s vencimentos fixados no
art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir
dos decretos oe inclusão dos Cal'50S
no novo síst.e-na. a que se refere o
§ 1.", do' art. 2.°.
Art. 6." Observado o disposto nos
artigos 8.°, ttem IIl, e 12, da Lei

~;o ~e~~s;: .íJ~c~~r~~:~b~~ d:pii~:O~

ção desta Lei serão atend.das peles
recursos orçarr-entártos próprios do
Departamento de Polícia
Federal,
bem como P('~ outros recursos a esse
fim destínaocs na forma da legislação pertdnente ,
Art. 7.° E.,;;s Lei entrará em vigor
na data fie <ua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República,
EMILIO G.

MÉDICI

Alfredo lJuza,Zd
LEI N° 5.884 DE

DE

30 DE MAIO

1973

Autoriza a União a subscrever e'!,Umenta do capital social da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, e dá
outras providências.

o Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1'" Fica a União autorizada a
subscrever aumento do capital social
da Companhia Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEEB. 50ciedade de economia mista, de acordo com o § 1°, do artigo 1°, da Lei
nv 5.736, de 22 de novembro de W71,
na forma desta Lei.
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Art. 2° A integralização do aumento de capital será:
I - em moeda, até o limite de
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros); e
II - com bens imóveis de sua propriedade, administradas pelo Conselho Nacional do Petróleo - CNP.
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM e pelo Departamento Nacional de .águas e
Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério das Minas e Energia.
§ 19 A integralização em
moeda
será feita com recursos já consignados no vigente Orçamento Geral da
União, obedecida a seguinte classificação:
2,2.00 - Ministério das Minas e
Energia
22.02 - Secretaria Geral
22.02 - 1009-1043 Participação
da União no capital social
da CAEEB.
§ 2° A integralização com os bens
Imóveis, especificados por decretos,
será precedida de arrolamento e
avaliação que, realizada por Cor-rissão de peritos designados conjuntamente pelos Ministros das Minas e
Energia e Fazenda, será publicada no
Diário Oficial, no minimo, trinta dias
antes da efetivação do ato.
Art. 3° Os dividendos, que couberem à União por sua participação na
sociedade, serão contabilízados pela
CAEEB, como crédito da União, para
aumento de seu capital.
Art. 4? Fica acrescentado
parágrafo único, ao artigo 2°, da Lei mimero 5.736, de 22 de novembro de 1971:
"Parágrafo único. A reforma
do Estatuto da sociedade, Inclustve no que se referir ao aumento
do capital social, ficará sujeita. à
aprovação do Presidente da República, mediante decreto".
Art. 5? Esta Lei entrará em vígcr
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Del/im Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N9 5.885 DE

DE

31

DE MAIO

1973

Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) a
doar o imóvel que menciona, situado no Municípío de Orós, Estado
do Ceará.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.° Fica autorizado o Depart.amento Nacional de Obras .Contra as
Secas (DNOCS) a doar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
(E. C. T.), mediante escritura pública,
o terreno de configuração retangular
com área de 347,60 m2 (trezentos e
quarenta e sete metros quadrados e
sessenta decímetros quadrados), inclusive um conjunto de duas casas
geminadas, de números 117-BI-00282
e 121-BI-00283, na "Vila Modelo", situado no Município de Orós, Estado
do Ceará.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José COsta Cavalcanti
Hygino C. Oorsetti

LEI N.u

5.886 - DE 31
DE 1973

DE MAIO

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Serviço
Civil da União e das Autarquias
Federais, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.° Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do GrupoServiços de Transporte Oficial e Portaria, criado com fundamento no
artigo 4.°, da Lei n." 5.645, de 10 de
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dezembro de 1970, correspondem os

seguintes vencimentos:
Níveis

Vencimentos mensais

TP-5
TP-4
TP-3
TP-2
TP-j

1.200,00
1. 000,00
900,00
700,00
500,00

Art. 2.° As gratificações pelo exer-

cício em regime de serviço extraordinário vinculado ao de tempo integral e dedicação exclusiva e as diárias
de que trata a Lei n." 4.019, de 20 de
dezembro de 1961, e respectivas absorções, ficarão absorvidas, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no artigo

anterior.
Parágrafo único. A partir da vigência dos decretos de transposição

de cargos para as Categorias Funcio-

nais do Grupo-Serviços de Transpor-

te Oficial e Portaria, cessará, para os
respectivos ocupantes, o pagamento
das vantagens especificadas neste artigo, bem como de todas as outras
que, a qualquer título, venham sendo
por eles percebidas, abrangendo, inclusive, abonos e complementos salariais, ressalvados, apenas, o saláriofamília e as gratificações adicional
por tempo de serviço e de representação de gabinete.
Art. 3.° Ressalvado o disposto no
parágrafo único, do art. 3.° da Lei
n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
é vedada a utilização, a qualquer título e sob qualquer forma, de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para a execução de
atividades compreendidas no GrupoServiços de Transporte Oficial e Portaria.
§ 1.0 Os atuais empregos regidos
pela legislação trabalhista, a que sejam inerentes atividades compreendidas no Grupo de Categorias Funcionais de que trata esta Lei, são considerados extintos, podendo, entretanto, ser transformados em cargos
do mesmo Grupo, de acordo com critérios estabelecidos em ato do Poder
Executivo.
§ 2.° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos empregos regidos
pela legislação trabalhista, a que sejam inerentes atividades administrativas em geral, de nível médio, a que
se refere o item VIII, do artigo 3.°,
da Lei n,s 5.645, de 10 de dezembro de
1970, os quais poderão ser transfor-

mados em cargos do Grupo de Categorias Funcionais - Serviços Auxíliares.
Art. 4.° Os vencimentos fixados no
artigo 1.0, desta Lei vigorarão a partir da data dos decretos de inclusão
de cargos no novo sistema, a que se
refere o parágrafo único do artigo 2.°.
Art. 5.° Observado o disposto nos
artigos 8.°, item IH, e 12, da Lei
n.v 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
as despesas decorrentes da aplícaçào
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos
Ministérios, órgãos integrantes da
Presidência da República e Autarquias
Federais, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David A ndreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe M acéao
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Híçina C. Corsetti

LEI

N.O

5.887 DE

DE

31

DE MAIO

1973

Altera disposições referentes ao regime jurídico do Diplomata, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TÍTULO I

Do Casamento do Diplomata

Art. 1.0 O Diplomata só poderá oa.,
sal' com pessoa de nacionalidade bra-

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

sileira e mediante autorização do Ministro de Estado das Relações Exteterrores.
§ 1.0 Excepcionalmente, o Diplomata poderá ser autorizado pelo Pre,
sidente da República a casar com
pessoa de nacionalidade estrangeira,
desde que não seja funcionária do
Governo estrangeiro ou Organização
Internacional.
§ 2.° A critério do Ministro de Estado, serão apresentados com o pe~
dído de autorização
quaisquer documentos que sejam julgadas necessários.
§ 3.° O disposto neste artigo aplica-se ao Aluno do Curso de Formação
do Instituto Rio Branco.
Art. 2.° O Diplomata não poderá
servir no país da nacionalidade originária ou adquirida do cônjuge, salvo
autorfzaçâe, expressa do Presidente da
República.
Art. 3.° A transgressão da norma do
art. 1.0 comprovada em processo administrativo, acarretará a demissão
do Diplomata.
Parágrafo único. No caso do Aluno
do Curso de Formação do Instituto
Rio Branco, a transgressão acarretará
sua exclusão do mesmo, mediante ato
do Ministro de Estado.
TÍTULO II

Da Agregação

do Diplomata

Art. 4.° O Diplomata temporia.,
mente afastado do exercício de seu
cargo será agregado nos seguintes ca,
50S.

I - licença para trato de interesses
particulares por prazo superior a seis
meses;
II - licença especial por prazo superior a seis meses;
III - licença por motivo de doença
por prazo superior a seis meses, salvo
em caso de acidente em serviço ou
doença contraída em decorrência de
condições peculiares ao exercicio da
profissão;
IV - licença por motivo de doença
em pessoa da família por prazo superior a seis meses;
V - desempenho de cargo, função
ou encargo em outros órgãos da Administração
direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Munícípios;

VI ~ exercício em organismo internacional de cargo ou comissão que
impeça o efetivo desempenho da funÇãD de Diplomata;
VII - desempenho de
mandato
eletivo;
VIII - afastamento do exercício do,
cargo para acompanhar o cônjuge;
funcionário da Carreira de Diplomata,
removido para posto no exterior ou.
que já se encontre servindo no exterior.
Parágrafo único. Excetuam-se dodisposto no item V deste artigo os casos de afastamento para o desempenho de cargo, função ou encargo n9s·
Gabinetes Militar e Civíl da PreSl-dência da República, nos órgãos de
assessoramento direto do Presidente
da República previstos no. artigo 32,
itens I, II e II!, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,.
para o exercicío das funções de Assistente do Comando e do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra.
bem como de Chefe da secretaria de'
Cooperação Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) do Ministério do,
Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 5.° A agregação será decretada.
pelo Presidente da República e abrfrá
vaga na Classe a que pertença o Diplomata.
Art. 6.° A agregação no caso do
item I. do artigo 4.°, não poderá ul-.
trapassar dois anos. contados de sua
decretação, findos os quais o Diplo-·
mata deverá obrigatoriamente retornar ao exercício efetivo do cargo.
Art. 7.° Ressalvadas as hipóteses,
previstas nos itens I e IV, do artigo
4.°, o tempo em que o Diplomata permanecer agregado será contado para.
todos os efeitos.
Parágrafo único. O período de agregação será contado somente para fins'
de aposentadoria, no caso previsto no
item IH, e para efeito de antiguidade'
na Classe e aposentadoria, na hípótese do item VII.
Art. 8.° Não poderá haver progressão funcional do Diplomata agregado,
exceto nos casos dos itens Il e I'H, do'
artigo 4.°.
Art. 9.° O ocupante de cargo da:
Carreira de Diplomata não terá direito à retribuição, enquanto durar a.
agregação prevista nos itens I, VI,
VII e VIII, do artigo 4.°.
Parágrafo único. O Diplomata não
terá direito à retribuição do cargo,
respectivo no caso do item V, se a
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agregação decorrer de nomeação para
cargo em comissão ou
designação
para função de confiança.

Art. lO. Cessado o motivo da agre-

-gação, o Diplomata, mediante ato do
Ministro de Estado,
reassumirá o

exercício do cargo, passando a ocupar,
na respectiva Classe, o lugar que lhe
competir por ordem de antiguidade.
§ 1. Se, ao terminar a agregação,
Q

estiverem preenchidos todos os cargos

da Classe a que pertence, o Diploma-

ta, até que ocorra a primeira vaga,
.f igurará
como agregado à própria

Classe, no lugar que lhe corresponda.
§ 2.° Ao cessar a agregação, caso o

Diplomata não se encontre, por motivo justificado, no local onde deverá

deral e na Carreira o tempo em que
houver o Diplomata permanecida
como aluno no Curso de Preparação à
Carreira de Diplomata.
Parágrafo único. A contagem de
tempo de serviço a que se refere este
artigo não dará direito à percepção
de atrasados, nem alterará a atual
classificação por antiguidade dentro
de cada Classe.
Art. 15. Esta lei entrará em Vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário .
Brasília, 31 de maio
de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

exercer suas atividades, ser-lhe-á assegurado. para efeito de apresentação,

prazo de trinta dias.
Nos casos dos itens r, V e VI,
do artigo 4.°, o Diplomata só poderá
'ser 'novamente agregado, por qualquer
desses motivos. decorridos dois anos
a contar do término da agregação an.,
terior.
Art. 11. Mediante proposta do Ministro de Estado das Relações Exteriores, poderá o Presidente da República, a qualquer tempo, determinar
.que o Diplomata, agregado nos casos
dos itens I, lI, V e VI, do artigo 4.°,
retorne ao exercicio do cargo.
Art. 12. No caso de que trata o in.císo VIII, do artigo 4.°, quando o cônjuge que estava servindo no exterior
assumir função na Secretaria de Estado, o cônjuge agregado terá o direito de reassumir suas funções, se assim O requerer ao Ministro de Estado.
Art. 13. O Diplomata que, a partir
da vigência desta Lei, for agregado,
nos termos do item I do Art. 4.°, só
poderá ser designado
para função
fora do País ou exercer chefia na Secret.aría de Estado das Relações Exteriores após decorrido prazo equivalente ao periodo em que permaneceu
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Art. 14. Contar-se-á como de efetivo exercício no serviço público re-
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Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacío:lal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.0 E' concedida pensão especial equivalente a três salários-mínimos do maior nível vigente no Pais,
ao Professor José Caldeira de Moura.
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

LEI

N9 5.889 DE

Disposições Gerais

DE

Concede pensâo especial ao Professor
José Caldeira de Moura

agregado.

§ 1.0 Somente após transcorrido o
mesmo prazo
poderá o Diplomata
concorrer à inclusão no Quadro de
Acesso.
§ 2.° O prazo a que se refere este
:artigo será contado a partir da data
do término da agregação.

DE 7

1973

DE 8 DE JUNHO

1973

Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras providências'.

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta € eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1'1 As relações de trabalho rural serão reguladas por esta Lei e.:
no que com ela ião colidirem, pelas-'
normas da Consolidação das Leís doO
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'Trabalho, aprova-Ia pelo Decreto-lei
nv 5.452, de 19 de maio de 1943.
Parágrafo único. Observadas as peculiaridades do trabalho rural, a ele
'também se aplíoam as Leis; 605 de 5de janeiro de 19'49; 4.090, de '13 de
julho de 1962; 4.725, de 13 de julho
.de 1965, com as alterações da Lei
4.903, de 16 de dezembro de 1965 e
os Decretos-leis números 15, de 29
de julho de 1966; 17, de 22 de agosto
"de 1966 e 368, de 19 de dezembro
-de 1968.

Art. 29 Empregado rural é toda
.pessoa física que, em propriedade ruralou prédio rústico, presta serviços
de natureza não eventual a empre.ga.dor rural, sob a dependência deste
e mediante salário.
Art. 3(> Considera-se empregador
rural, para os efeitos deste Lei, a pes'soa física ou jurídica, proprietário ou
não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou através de
'prepostos e com auxílio de empre.gados ,
§ 19 Inclui-se na atividade econô-

aníca, referida no "caput" deste artigo, a exploração industrial em estabelecimento agrário não compreen-dído na Consolidação das Leis do
Trabalho.
§ 29 Sempre que uma ou mais em'presas, embora tendo cada uma dela~
personalida~e turídica própria, estiv~
Tem sob direção, controle ou admtnistração de outra, ou amda quando,
mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico
,OU financeiro rural, serão responsa-veís solidariamente nas obrigações
.decorrentes da relação de emprego.
Art. 49 Equipara-se ao empregador
rural, a pessoa física ou jurídica que,
'habítualmente, em caráter profissional, e por conta de terceiros, execute
-servícos de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem.
Art. 5.9 Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis hon-as, será obrigatória a concessão de
um intervalo para repouso ou alimentação' observados 'JS usos e costumes da região, não se computando
este intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de traba'lho haverá um período mínimo de
onze horas consecutivas para descanso .
Art. 69 Nos serviços, caracteristicamente intermitentes, não serão
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computados, como de efetivo exercício, os intervalos entre uma e outra
parte da execução da tarefa diária,
desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de
Trabalho e Previdência Social.
Art. 7Q Para os efeitos desta Lei,
considera-se trabalho noturno o executado entre as vinte e. uma horas
de um dia e as cinco horas do dia
seguinte, na lavoura, e entre as vinte
horas de um dia e as quatro horas
do dia seguinte, na atividade pecuária .
Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre a remuneração normal.
Art. 8Q Ao menor de 1e anos é vedado o trabalho noturno.
Art. 9Q Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária,
só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário-mínimo:
a)
até o limite de 20% (vinte por
cento) pela ocupação da morada;
b) até 25% (vinte
e cinco por
cento) pelo fornecimento de aluncn-.
tação ~dia. e farta, atendidos O{
PI:.eço.s vigentes na região;
'C) adiantamentos em dinheiro.
§ 19 As deduções acima especificadas deverão ser previamente autorteadas.. -sem o que serão nulas de
pleno direito.
§ 2° Sempre que mais de um empregado residir na mesma morada. o
desconto, previsto na letra "a" deste
artigo. será dividido
proporcionalmente ao número de empregados. "edada, em qualquer hipótese, a moradia COletiva de famílias.
§ 39 Rescindido ou findo o contrato de trabalho. o empregado será
obrigado a desocupar a casa dentro
de trinta dias.
§ 4° O Regulamento
desta Lei
especificará os tipos de morada para
fins de educação.
Art. 10. A prescrição dos dtreitos assegurados por esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após
dois anos de cessação do contrato de
trabalho.
Parágrafo único. Contra o ?Tenor de dezoito anos não corre qualquer prescrição.
Art.
11. Ao empregado rural
maior de dezesseis anos é assegurado
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salário-mínimo igual ao do empregado adulto.
Parágrafo único.

Ao

empregado

menor de dezesseis anos é assegurado salário-mínimo fixado

em valor

correspondente à metade do saláriommímo estabelecido para o adulto.
Art. 12. Nas regiões em cue ee
adota a plantação subsidiária ou ín-

tercalar (cultura secundária), a cargo do empregado rural, quando au-

torizada ou permitida,
será objete
ae contrato em separado.
Parágrafo único.

Embora devendo

Integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, a
plantação subsidiária
ou intercalar
não poderá compor a parte correspondente ao salário-mínimo na re~~~:r~çã~;e~~~í~~a~mpregadO,du-

Art. 13. Nos locais de

trabalho

rural serão observadas as normas de

segurança e higiene estabelecidas em
portaria do Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 14. Expirado normalmente o
contrato, a empresa pagará ao S,\rnsta, a título
de Indenizaçào do
tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do
salário mensal, por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo único. Considera-se contrato de safra o que tenha sua Juraçáo dependente de
variações estacionais da atividade agrária.
Art. 15. Durante
c
prazo do
aviso prévio, se a rescisão ti ver sido
promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a um dia
por semana. sem prejuízo do salário
integral, para procurar outro trabalho.
Art. 16. Toda propriedade rural,
que mantenha a seu serviço ou trabalhando em seus limites mais de
cinqüenta famílias de trabalhadores
de qualquer natureza, é obrigada a
possuir e conservar em funcionamento escola primária, inteiramente
gratuita, para os filhos destes, com
tantas classes quantos sejam os ~TU
POS de quarenta crianças em idade
escolar.
Parágrafo único. A matricula da
população em
idade
escolar será
obrigatória, sem qualquer outra exígência, além da certidão de nascimento. para cuja obtenção o empre-

gador proporcionará todas as taciltdades aos responsáveis pelas crian-

ças.
Art. 17. As normás da presen te
Lei são aplicáveis, no que couber, aos
trabalhadores rurais não compreendidos na definição do artigo 2°, queprestem serviços a empregador rural.
Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei e aos da Consolidação
das Leis do Trabalho, salvo as dOJ
Título IV, Capitulas I, IH, IV. VIII
e IX, serão punidas com multa del/lO (um décimo) a 10 (dez) salários-mínimos regionais, segundo a.
natureza da infração e sua gravidade, aplicada "em dobro, nos casos.
de reincidência. oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ lO A falta de registro de empregados Ou o seu registro em livros ou
fichas não rubricadas e legalizadas,
na forma do artigo 42, da Coneolídação das Leis do Trabalho, sujeitará
a empresa infratora à multa de' 1
(um) salário-mínimo regional por
empregado em situação irregular.
§ 2 Q Tratando-se de infrator primário, a penalidade, prevista neste
artigo, não excederá de 4 (quatro)
salários-mínimos regionais.
§ 31' As penalidades serão aplicadas pela autoridade competente doMinistério do Trabalho e Previdência
Social, de acordo com o disposto no,
Título VII. da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Art. 19. O enquadramento e 8
contribuição sindical rurais continuam regidos pela legislação ora
em vigor; o seguro social e o seguro
contra acidente do trabalho rurais.
serão regulados por lei especial.
Art. 20. Lei especial disporá sobre a aplicação ao trabalhador rural,
no que couber, do regime do Fundode Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas.
as disposições em contrário, em especial a Lei nv 4.214, de 2 de março
de 1963, e o Decreto-lei n« 761. de14 de agosto de 1969.
Brasília, 8 de. junho de 1973 ~
152.1' da Independência e 85:' dar
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Júlio Barata

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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AZtera a legislação de
preta-têncui
social e dá outras -prouíâénctae,

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" A Lei n'' 3.807, de 26 ele
.agosto de 1960, com as rno-uticações
introduzidas pelo Decreto-lei n" ü6,
.de 21 de novembro de 1966, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 21' Definem-se como bene.ficíártos da previdência social:
I - segurados: todos os que cxer.cem emprego ou
qualquer tipo de
atividade remunerada,
efetiva ou
eventualmente, com ou sem vínculo
.empregatício, a título
precário ou
não. salvo as exceções expressamente
consignadas nesta lei.
II dependentes: as
pessoas
.asslm definidas no art. 11."
"Art. 3"
11 os
trabalhadores
rurais,
assim definidos na forma da legislação própria."
"Art. 4° Para os efeitos desta lei,
considera-se:
a) empresa
o empregador,
corno tal definido na Consolidação
das Leis do Trabalho, bem COmo as
repartições
públicas, autarquias e
.quaísquer outras entidades públicas
ou serviços administrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Público, em relação aos respectivos servidores Incluídos no
regime desta.
lei;
b) empregado a pessoa tísica.
.como tal definida na Consolidação
das Leis do Trabalho;
c) trabalhador autônomo - o que
exerce habitualmente.
e por conta
própria, atividade profissional remunerada; o que presta serviços a
diversas empresas, agrupado ou não
em sindicato, inclusive os estivadores,
conferentes e assemelharias; o que
presta, sem relação de emprego, serViço de caráter eventual a uma ou
mais empresas; o que presta serviço
remunerado mediante reetbo, em caráter eventual, seja qual for a dura-ção da tarefa."
o
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"Art. 5° São obrigatoriamente H:gurados, ressalvado
o disposto TIl)
art. 3":
I - os que trabalham, corno empregados, no território nacional;
Il - os brasileiros e estrangeiros
domiciliados e contratados no Brasil
para trabalharem como empregados
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior;
III - os titulares de firma Indí..
vídual e os diretores, sócios gerentes,
sócios solidários, sócios quoi.ístas,
sócios de indústria, de qualquer em,
presa;.
.
IV - os trabalhadores autônomos ,
1" São equiparados aos trabalhadores autônomos os empregados
de representações estrangeiras e Os
dos organismos oficiais estrangeiros:
ou íntemacionaís qu.e funcionam no
Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos a regime próprio de previdência .
§ 2° As pessoas referidas no artigo 3°, que exerçam outro emprego Ou
ntlvidade
compreendida no regime
desta lei, são obrigatoriamente segurados, no que concerne ao referido
emprego ou atividade.
§ 3° Após completar 60 (sessenta)
anos de idade, aquele que._se filiar fi
previdência social terá a'ssei{üi::adc~
para si ou seus dependentes, em caso
de afastamento ou morte, um pecúlio
em correspondência com as contrtbutções vertidas, não fazendo Jus a
quaisquer outros benefícios."
"Art. 6" O ingresso em emprego
ou atividade compreendida no regime
desta lei determina a filiação obrigatória à previdência social.
Parágrafo único. Aquele que cxercer mais de um emprego ou atividade contribuirá
obrigatoriamente
para a previdência social em relação
a todos os empregos ou atividades,
nos termos desta lei."
"Art. 11. .
.
I - a esposa, o marido inválido,
a companheira, mantida há mais de
5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores
de 21 (vinte e um) anos ou invaliê

das ...

"Art. 12. A existência de dependentes de quaisquer das classes enumeradas nos itens I e II do artlgc
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11 exclui do direito à prestação todos os outros das classes subseqüentes.
Parágrafo único. Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes indicados no item III do artigo 11 poderão concorrer cem s esposa, a companheira ou o marido inválido, ou com a pessoa designada na
forma do § 41', do mesmo artigo, sal-

vo se existirem filhos com direito fi
prestação. "
"Art. 14. Não terá direito
presà

tação o cônjuge desquitado, ao

qual

não tenha sido
assegurada a percepção de alimentos, nem o que voluntariamente tenha abandonado o
lar há mais de cinco anos, ou que,
mesmo por tempo inferior, se encontre nas condições do artigo
Código Civil. t.

"Art. 15.

234 do

O Instituto Nacional de

Previdência Social emitirá uma car-

teira de contribuição de trabalhador
autônomo, onde as empresas lançarão
° valor da contribuição paga diretamente ao segurado e da
recolhida
aos cofres da instituição.
Parágrafo único. Para produzir
efeitos exclusivamente perante a previdência social, poderá ser emttída
Carteira de Trabalho e Previdência
Social para os titulares de firma inâívldual e os diretores, sócios gerenjes, sócios solidários, SÓcios quot.ísta e sócios de indústria."
"Art. 16. As anotações feitas nas
carteiras de trabalhador autônomo e
de Trabalho e Previdência Social
dispensam qualquer registro interno
de inscrição, valendo, para todos os
efeitos, como comprovação de filiação à previdência social, relação de
emprego, tempo, de serviço e aalariode-contribuição, podendo em caso de
dúvida, ser exigida pela previdência
social a apresentação dos documentos que serviram de base às anotações."
"Art. 19. O cancelamento da inscrição de cônjuge será admitido em
face de sentença judicial que tenha
reconhecido a Situação prevista no
artigo 234 do Código Civil ou mediante certidão de desquite em que
não hajam sido assegurados alimentos, certidão de anulação de casamento ou prova de óbito."
"Art. 21. A empresa compreendida no regime desta lei, no prazo de
30 (trinta) dias. contado da data do
inicio de suas atividades, deverá ma-
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trlcular-se no Instituto Nacionai dePrevidência Social, recebendo o certificado correspondente."
"Art. 22, As prestações asseguradas pela previdência social consistem,
em benefícios e serviços, a saber:
I - quan to aos segurados:
a)
auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria especial;
e) aposentadoria
por tempo deserviço;
/) auxílio-natalidade;
g)
pecúlio; e
h) salário-família.
H - quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxílio-reclusão;
c) auxílio-funeral; e
d)
pecúlio.
In - quanto aos beneficiários em.
geral:
a) assistência médica,
farmacêutica e odontológica;
b) assistência complementar; e
c) assistência reeducativa e dereadaptação profissional.
§ 1° O salário-família será
pago
na forma das Leis n-s 4.266, de 3 de
outubro de 1963, e 5.559, de 11 dedezembro de 1968.
§ 2° Para os servidores estatutários do Instituto Nacional de Previdência social, a aposentadoria e a
pensão dos dependentes serão concedidas com as mesmas vantagens e
nas mesmas bases
e condições quevigorarem para
os servidores civis.
estatutários da União."
"Art. 24.
§ 20;> O auxílio-doença será devidoa contar do 160;> (décimo sexto) dia de
afastamento da atividade ou, no caso
do trabalhador autônomo e do empregado doméstico. a contar da data
da entrada do pedido, perdurando'
pelo período em que o segurado continuar incapaz. Quando
requerido
por segurado afastado há mais de 30
(trinta) dias do trabalho, será devido
a partir da entrada do pedido."
"Art. 25. Durante os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento do trabalho, por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado Qrespectivo salário.
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Parágrafo único. A empresa que
dispuser de serviço médico próprio ou
em convênio caberá o exame e o
abono das faltas correspondentes ao
citado período, somente encaminhando o segurado ao serviço médico do
Instituto Nacional de Prevídencia
Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias."
"Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá, após a realização de doze
(12) contribuições mensais, à segurada gestante, ou ao segurado, pelo
parto de sua esposa ou companheira
não segurada, ou de pessoa designada na forma do item II do artigo 11,
desde que inscrita pelo menos 300
(trezentos) dias antes do parto, uma
quantia, paga de uma só vez, Igual ao
salário-minímo vigente na Iccalídade
de trabalho do segurado.
Parágrafo único. ~ obrigatória,
independentemente do cumprimento
do prazo de carência, a assistência
à maternidade, na forma permitida
pelas condições da
localidade em
que a gestante residir."
"Art. 38. Não se adiará a concessão do benefício pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes; concedido o benefício, qualquer
inscrição ou habilitação
posterior,
que implique exclusão ou inclusão de
dependentes, s6 produzirá efeitos a
partir da data em que se realizar.
§ 10 O cônjuge ausente não excluirá do benefício
a companheira
designada. Somente ser-Ihe-â o mesmo devido a partir da data de sua
habilitação e comprovação de efetiva
dependência econômica.
§ 20 No caso de o cônjuge estar no
gozo de prestação de alimentos, haja
ou não desquite. ser-lhe-á assegurado o valor da pensão alimentícia ju.
díclalmente arbitrada, destinando-se
o restante à companheira ou ao dependente designado.
§ 3° A pensão alimentícia sofrerá
os reajustamentos previstos na lei,
quando do reajustamento do benefício. "
"Art. 40. Quando o número de
dependentes ultrapassar a 5 (cíncoj ,
haverá reversão de quota individual
a se extinguir, sucessivamente, aqueles que a ela tiverem direito, até o
último.
Paragraro único. com a extinção
da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão."
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•. Art. 45. A assistência médica,
amuulatcríal , hospitalar ou sanatorlal, compreenderá a prestação deserviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica e odontológfea aos
beneficiários, em serviços próprios ou
de terceiros, estes mediante convênio.
§ I? Para a prescação dos serviços
de que trata este artigo, poderá a.
previdência social subvencionar instituições sem finalidade lucrativa,
ainda que já auxiliadas por outras
entidades públicas.
§ . 2\> Nos ccnvê nios com entidades
beneficentes que atendem ao público
eu] geral, a previdência social poderá
colaborar para a complementação,
das respectivas instalações e equipamentos, ou fornecer outros recursos
materiais, t,ara melhoria do padrão
de atendimento dos beneficiários.
§ 30 Pata fíns de assistência médica, a jocacac de serviços entre profissionais e entidades privadas. quemantêm convênio com a prevídênela socíal, não determina, entre esta
e aqueres profissionais, qualquer vínculo empregatício ou funcional."
"Arto 46. A amplitude da asslstêncfa médica será em razão dos recursos financeiros disponíveis e conforme o permitirem as condições locais .:
"Art. 47. O Instituto Nacional de·
Previdência Social não se responsabilizará por despesas de assistência
médica realizadas por seus beneficiários sem sua prévia autorizaçêc .
Se razões de força maior, a seu crtteno. justificarem o reembolso, este'
será feito em valor igual ao que teria despendido a instituição se diretamente houvesse prestado o serviço
respectivo ...
"Art. 55. .
.
Parágrafo único. O Instituto Naelonal de Previdência Social emitirá
certificado individual definindo as
profissões que poderão ser exercidas;
pelo segurado reabilitado profissionalmente, o que não o impedirá de
exercer outras para as quais se julgue capacitado."
"Art. 56. Mediante convênio entre a previdência social e a empresa
ou o sindicato, poderão estes encarregar-se de:

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

IV rioios:

'

efetuar pagamentos de bene ...
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v - preencher documentos de cadastro de seus empregados, bem como
certeiras a serem autenticadas pelo
Instituto Nacional de Previdência .So..
-ctal e prestar outros quaisquer serviços à previdência social.'
"Art.

57.

Não prescreverá o di-

reíto ao benefício, mas prescreverão
as prestações respectivas não teclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data em que forem devidas. As aposentadorias
e pensões
para cuja concessão tenham sido
preenchidos todos OS requisitos não
prescreverão mesmo após a perda da
-qualidade de segurado.
§ 1° Não será permitida ao segu-

'rado a percepção conjunta de:
a)
auxílio-doença com aposentadaria de qualquer natureza;
b) auxílio-doença e abono de 'tetorno à atividade;
c) auxílio-natalidade
quando
o
'pai e a mãe forem segurados.
§ 2'? As importâncias
não recebidas em vida pelo
segurado serão
pagas aos dependentes devidamente
'habilitados à percepção de pensão."
"Art. 64. Os períodos de carência
eerão contados a partir da data do
ingresso do segurado no regime na
previdência social.
§ 1.° Tratando-se
de trabalhador
autônomo. a data a que se refere este
artigo será aquela em que for et atuado o primeiro pagamento de contribuições.
§ 2<;> Independem de carência:
I - a concessão de auxíüo-doence
ou de aposentadoria por invalidez
.eo segurado que, após ingressar no
sistema da previdência social. for
acometido de tuberculose ativa. lepra. alienação mental, neoplasta
maligna, cegueira, paralisia irreversível e
tncapacítante. ca.rdlouatta
grave, doença de Parktnson, espondíloartrose anquflosante,
nefropatía
grave ou estados avançados de Paget
(osteite deformante), bem como a de
pensão por morte. aos seus depen'dentes.
II - a concessão de auxílio-tuneral e a assistência médica, farmacêutica e odontológica.
§ 3° Ocorrendo invalidez ou morte
do segurado antes de completar o período de carência, ser-lhe-á restttuí-da, ou aos seus beneficiários, em
dobro, a importância das contribui-

ções realizadas, acrescida dos juros
de 4% (quatro por cento) ao ano,"
"Art. 67, ...•......•••.....••..• ,.
§ 1° O reajustamento de que trata este artigo será devido a partir
da data em que entrar em vigor o
novo salário-mínimo. arredondado o
total obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente superior.
§ 30 Nenhum beneficio reajustado
poderá ser superior a 90% (noventa
por cento) de 20
(vinte) vezes o
maior saláráo-mínimo vigente no
Pais na data do reajustamento."
"Art. 69. O custeio da previdência
social será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados, em
geral, na
base de 8% (oito por cento) do respectivo salário-de-contribuição, nele
integradas todas as importâncias 1'8'cebidas a qualquer título;
II - dos segurados de que trata o
§ 2<;> do artigo 22, em percentagem do
respectivo vencimento igual à que
vigorar para o Instituto de Previdênera e Assistência dos Servidores do
Estado, com o acréscimo de 1 % (um
por cento), para o custeio dos demais
benefícios a que fazem jus, e de 2%
(dois por cento) para a assistência patronal;
III - das empresas. em quantia
Igual à que ror devida pelos segarados a seu serviço, inclusive os de que
trata o item 111 do artigo 5°, obedecida quanto aos autônomos a regra a
eles pertinente:
IV - da União, em quantia destlnada a custear o pagamento de pessoal e as' despesas de administração
geral da previdência social, bem corno
e cobrir as insuficiências financeiras
verificadas;
V - dos autônomos, dos segurados
facultativos e dos que se encontram
na situação do artigo 9°, na base de
16% (dezesseis por cento) do respectrvo salário-de-contribuição, observadas quanto a este as normas do item
I deste artigo;
VI - dos aposentados. na base de
5% (cinco por cento) do valor dos
respectivos benefícios;
VII - dos que estão em gozo tie
auxílio-doença, na base de 2% (dois
por cento) dos respectivos benericios;
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VIII -

dos pensionistas, na base de

2% (dois por cento) dos respectivos

benefícios.
§ 1° A empresa que se utítlzar rie
serviços de
trabalhador autônomo
fica obrigada a reembolsá-lo, por
ocasião do respectivo pagamento. no
valor correspondente a 8% (oito por
cento) da retribuição a ele devida
até o limite do seu salârlo-de-contrtbuíção, de acordo com as
norrms
previstas no item I deste artigo.
§ 2° Caso a remuneração paga seja
superior ao valor do salárfo-de-contrfbulcão, fica a empresa obrigada "recolher ao Instituto Nacional de
Previdência Social a contr-íbuiçào de
8% (oito por cento) sobre a dife,p.[lça entre aqueles dois valores.
~ 39 Na hipótese de prestação de
serviços de trabalhador autônomo ~
uma só empresa. mais de uma vez,
durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos,
deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente
a 8% (oito por cento) do seu saláriode-contribuição, uma só vez. A coutrfbulcâo de 8% <oito por eento,
correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela
empresa.
§ 4° Sobre o valor da remuneraçac
de que tratam os
parágrafos ;'1.\1terfores não será devida nenhuma
outra das contribuições arrecadadas
pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
~ 5° Equipara-se a empresa, para
fins de previdência social, o trabalhador autônomo
que
remunerar
serviços a ele prestados por outro
trabalhador autônomo, bem como a
cooperativa de trabalho e R socíeaade civil, de direito ou de fato prestadora de serviços."
.
"Art. 76. Entende-se por salárrode-contribuição:
I - a remuneração
efetívamente
percebida, a qualquer título, para os
segurados referidos nos itens I e I1
do artigo 5°. até o limite de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País;
n - o salário-base para os trate.
lhadores autônomos e para os segurados facultativos;
lU - o salário-base para os empregadores, assim definidos no ítem
UI .do artigo 5'1."
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"Art. 79. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
e de
quaisquer importâncias devidas aO
Instituto Nacional de Previdência
Social serão realizadas com observância das seguintes normas:
I - ao empregador caberá, obrigatoriamente. arrecadar
as contrtbulçôes dos respectivos empregados,
descontando-as de sua remuneração;
II - ao empregador caberá recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social, até o último dia do
mês subsequente ao que se referir. o
produto arrecadado de acordo com o
Item 1 juntamente com a contribuição prevista no item Ifil e parágrafos 29 e 3° do artigo 69;
111 - aos sindicatos que gruparem
trabalhadores
caberá
recolher ao
Instituto Nacional de Prevídêncla
Social, no prazo previsto no
Item
H, o que for devido como
conteibulçâo, incidente sobre a remuneraçao paga pelas empresas aos seus
assocíados:
IV - ao trabalhador autônomo, ao
segurado facultativo e ao segurado
desempregado, por iniciativa própria,
caberá recolher diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social,
no prazo previsto no item n, o que
for devido corno contrtbuv-ão :'0
valor correspondente ao salário-base
sobre o qual estiverem contríbumdo;
V às empresas concessionárias
de serviços públicos e demais entidades incumbidas de arrecadar a "quota de previdência", caberá efetuar.
mensalmente. o seu recolhtmento no
Banco do Brasil S.A .. à conta esneCi:,!,l do "Fundo de Llquidez da Previdência Social";
VI - mediante o desconto diretamente realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social nas rendas mensais dos beneficios em manutenção; e
VII - pela contribuição diretamente descontada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, Incidente sobre a remuneracào de seus servidores, inclusive a destinada à assistência patronal.
§ to O desconto das contribuições
e o das consignações legalmente autorizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelas
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empresas a isso obrigada,s. não .lhes
sendo licito alegar nenhuma omissão
que hajam praticado, a trm de se
eximirem ao devido recoltumento, ncando diretamente responsavelS pelas
importâncias que deIXarem de receber ou que tiverem arrecadado em

desacordo com as rüspostções desta
lei.
§ 2(,1 O proprietário, o dono da cora,
ou o condômino de unidade imobi-

liária, qualquer que seja a forma por
que haja contratado a execuçao de

obras de oonstruçao, retorma ou acréscimo do imóvel, é sohdarfamente
responsável com c construtor
pelo

cumprimento de todas as oungaçoes
decorrentes desta lei, ressalvado seu
dtreíro regressivo contra o executor
ou contraente das obras e admitida a
retenção de ímportãncias a estes devidas para garantia do cumprimento dessas obrtgaçôes, até a expedição do "Certificado de
Quitaçáo"
previsto no item I, alínea c, do art.

141.
§ 39 Poderão isentar-se da responsabilidade solidária, aludida no parágrafo anterior, as empresas construtoras e os proprfecàrtos de
ímóveis em relação à fatura, nota de serviços, recibo ou documento equivalente que pagarem, por tarefas subempreitadas, de obras a seu cargo,
desde que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento da fatura, o valor fixado
pelo Instituto Nacional de Prevídêncía Social relatcvamente ao percentual devido como contrtbuicóes nr~
vldenctárías e de secure de acidentes do trabalho, incidentes sobre a
mão- de-obra inclusa no citado documento.
§ 49 Nâo será devida contrfbuíção
previdenciária quando a construção
de tipo econômico for efetuada sem
mão-doe-obra assalariada, no regime
de mutirão, comprovado previamente
perante o Instituto Nacional de Previdência Social, na conformidade do
que se dispuser em regulamento. to

"Art. 81 Compete ao Instituto Nacional de Previdência Social nscanzar a arrecadação e o reoolhímento
de quaisquer importâncias previstas
nesta lei, obedecendo, no que se relere à "quota de previdência", às íns-

truções do Ministério do Trabalho o
Previdência Social.
§ 19 E' facultada ao Instituto xacionaI de Previdência Social a verificação de livros
de contabilidade,
não prevalecendo,
para os efeitos
deste artigo, o disposto nos artagoa
17 e 18 do Código Comercial, obrigando-se as empresas e segurados a
prestar à instttuíçãc esclarecimentos
e informações que lhes forem solicitados.
§ 29 Ocorrendo a recusn ou a sonegação dos elementos ruenctonadoa
no parágrafo anterior, ou a sua apresentação defleiente, p aterá O Instituto Nacional de Prev.dência Social,
sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever "ex orncto'' as importâncias que reputar devidas, ficando a
cargo do segurado ou empresa o ônus
da prova em contrário.

§ 39 Em caso da inexistência de
comprovação regular e formalizada,
o montante dos salários pagos pela
esecuçao de obras de construção poderá ser obtido pelo cálculo da mãode-obra empregada, de acordo com
a área construída, ficando a cargo
do proprietário, do dono da obra, do
condômino da unidade imobiliária,
ou da empresa co-responsável, o ônus
da prova em contrario."

"Art. 82. A falta do recolhimento,
na época própria, de contrrbuiçoee

ou de quaisquer outras quantias devidas a previdência social sujeitara
os responsáveis ao juro moratório de
1% (um por cento) ao mês e à correçao monetária, além da multa variável de 10% (dez por cento) até
50% (cínquenta por cento) do valor
do débito.
§ 19 A Inrraçâo de qualquer dispusitivo desta lei, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada,
sujeitará o responsável à multa de 1
(um) a la (dez) salártos-mínímos de
maior valor vigente no Pais, conterme a gravidade da inrraçao.

§ 29 caberá recurso das multas que
tiverem condição de graduação e círcunstàncías capazes de atenuarem sua
gravidade.
§ 39 A autoridade que reduzir ou
relevar a multa recorrerá do seu ato
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"Art. 13. Ao Conselho de Recursos
da Previdência Social compete julgar
<J~ recursos Interpostos das decrsoes
§ 49 E' irrelevável a correção modas Juntas de Recursos da Previdennetária aplicada de acordo com os tnela Socíal, assim come rever tais dedices oficialmente fixados, a
qu o
cisões, na forma prevista no § 1v do
sere adicionada sempre ao principal."
artigo 14.
"Art. 83. Da decisão que julgar
§ 10 O Conselho de Recursos da
Previdência Social será constn.uido
procedente o débito ou impuser multa
passível de revisão caber a recurso vode 17 (dezessete) membros, sendo '1
luntário para a Junta de Recursos da
(quatro) representantes dos segurados, 4 (quatro) representantes das
Previdência Social."
empresas, eleitos pelas respectivas
"Art. 142 ••••..•.....•....•.••••••
Confederações Nacionais, na to-rna
que o regulamento estabelecer, é 9
§ 10 A previdência social poderá in(nove) representantes do Governo,
tervir nos Instrumentos nos quais e
nomeados pelo Ministro de Estado,
exigido o "Certificado de Quitaçao"
dentre servidores, inclusive apcsenpara dar quitação de dívida do contados por tempo de serviço, do sistrfbuinte ou autortzaçao para a sua
tema geral da previdência social, com
lavratura, independente da Itquidaçac
mais de 10 (dez) anos de serviço e
da divida, desde que fique assegurado
notórios conhecimentos de previdêno seu pagamento com o oterect-ncn;o
cia social.
de garantia suficiente, a ser fixada
em regulamento, quando o mesmo se§ 2° Os representantes das categorias
profissionais e econômicas
ja parcelado."
exercerão o mandato por dois anos ,
"Art. 161. Aos ministros de cones§ 3.0 Os representantes do Goversão religiosa e membros de congreno
desempenharão o mandato como
gação religiosa é facultada a rütação
exercentes de função de confiança
à previdência social."
do Ministro de Estado, demissíveis
"ad nutum".
Art. 2° O Decreto-lei nc 72, de 21
de novembro de 1956. passa a vigorar
~ 4 9 O Conselho de Recursos da
Previdência Social será presidtdo por
com as seguintes alterações:
um dos representantes do Governo,
"Art. 69 O sistema geral da previdesignado pelo Ministro de Estado.
dência soclal, destinado a mmtstrar
cabendo-lhe dirigir os serviços admiaos segurados e seus dependentes aa
nistrativos. presidir, com direito ao
prestações estabelecidas nesta lei,
voto de desempate, o Conselho Pleno, e avocar, para decisão do Mtnísconstitui-se dos seguintes órgãos:
tro, os processos em que haja decisão
I -- órgãos de orientação e controconflitante com a lei ou com srtenle administrativo ou jurisdicional, intação ministerial.
tegrados na estrutura do Ministério
§ 59 O Conselho de Recursos da
do Trabalho e Previdência Social:
previdência Social se desdobrara em
a) Secretaria da Previdência Social;
4 (quatro) Turmas
de 4 (quatro;
membros cada uma, mantida a prob) Secretaria de A'lsistência Médiporcionalidade de representação, preco-Social.
sididas por um representante do Go11 - órgão de aômínistraçâo e
verno, designado pelo Ministro de Esexecução, vinculado ao mesmo Ministado. com direito aos votos de qualitério: Instituto Nacional de Prevídêndade e desempate, sem prejuízo da
função de relator."
ela Social.
"Art. 14. Compete às Turmas do
Parágrafo único. O Conselho de ReConselho de Recursos da Previdência
cursos da Previdência Social, as JUnSocial julgar os r8cUl'SOS das decisões'
tas de Recursos da Previdência Bodas Juntas de Recursos da Previcial e a Coordenação dos Serviços
dência Social.
Atuariais são órgãos. integrantes da
eecretana da Previdência Social do
§ 10 Quando o Instituto Nacional
Ministério do Trabalho e Previdência
de Previdência Social,na revisão de
benefícios, concluir 'pela sua IlegaliSocial."

'à autoridade hierarquicamente supe-

rior.

I
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dade, promoverá a sua suspensão e
submeterá o processo ao Conselho de
Recursos da Previdência Social, des-,
de que haja decisão
ortgtnàrra ue
Junta.
§ 2 0 Na hipótese de suspensão do
benefício já concedido,
e que não

tenha sido objeto de recurso,

o Ins-

tituto Nacional de
Previdência goeíal abrirá ao interessado o prazo

para recurso à Junta de Recursos da
Previdência Social. ,.
'''Art. 15. Ao Conselho Pleno compete, ressalvado o poder de avocatória do Ministro de Estado, julgar.
em última e definitiva instância. 03

recursos das decisões das Turmas que
Infringirem disposição de lei, de reguramento de prejulgado. de orien-

tação reiterada da instância ministerial, de normas expedidas pelas
Secretarias da Previdência Social e
de Assistência Médico-Social, no
exercício de sua competência legal,
ou que divergirem de
decisão da
mesma ou de outra Turma do COn~
eelho .
Parágrafo único. O recurso para
.o Conselho Pleno será interposto nos
prazos estabelecidos no § 2° do artigo
.91'. contados da publicação da deci.são recorrida no Diário Oficial da
União ou outro órgão de divulgação
oficialmente reconhecido ou, ainda,
da ciência do interessado, se ocorri-da antes."
"Art. 25.

O Ministro

de Estado

.poderá rever ex oiticio, ou por pro-

vocação das partes, os atos dos órgãos
autoridades integrantes do sistema geral da previdência social.
§ 1° O prazo para suscitar avoca.tórta, em qualquer hipótese, é de 90
(noventa) dias a contar da data da
,publicação do ato, ou do seu conhecimento, se anterior.
§ 21' O
prejulgado estabelecido
pelo Ministro de Estado ou suas de.ctsões reiteradas obrigam todos os
órgãos do sistema geral da previ-dêncía social."
Art. 3° O valor mensal dos beneeíctos de prestação continuada, in.clusíve os regidos por normas especiais, será calculado tomando-se por
(base o salário-de-benefício, assim
entendido:
I - para o auxílio-doença. a apo.sentedona por invalidez, a pensão e
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(um doze
o auxilio-reclusão, 1/12
avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente
anteriores
ao mês do afastamento da atlvrdade,
até o máximo de 12 (doze), apurados
em período não superior a 18 (dezoíto) meses;
II - para as demais espécies d e
aposentadoria, 1/48 (um quarenta e
oito avos) da soma dos salártos-decontribuição imediatamente anteriores
ao mês no afastamento da atividade,
até o máximo de 48 (quarenta e oito)
'apuraucs em período não supertor a.
80 '(sessenta) meses;
UI - para o abono de permanênela em serviço, 1/48 (um quarenta e
oíto avos) da soma dos salários-decontribuição imediatamente antertores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 48 (quarenta
e oito), apurados em período não supertor a 60 (sessenta) meses.
§ 1° Nos casos dos itens II e m
deste artigo, os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últlmos meses serão previamente corrlgtdos de acordo com coeficientes de
reajustamento, a serem pertod'camente estabelecidos pela Coordenação do-s Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
§ 21' Para o segurado facultativo.
o autônomo, o empregado doméstico,
ou o desempregado que esteja contribuindo em dobro, o per-íodo bástco
para apuracão do salário-de-beneficio
será delimitado pelo mês da data de
entrada do requerimento.
§ 31' Quando no período básico de
cálculo o segurado houver percebido
benertclo DOr incapacidade, o período
de duração deste será computado,
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-debenefício que tenha servido de base
para o cálculo da prestação.
§ 4.°. O salário-de-benefício não
poderá, em qualquer hipótese, ser inferior ao valor do salárío-minímc
mensal vigente no local de trabalho
do segurado, à data do início do benefício, nem superior a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente
no País.
§ 5.° O valor mensal dos beneficios de prestação continuada não -poderá ser inferior aos seguintes per-
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centuais, em relação ao valor do
salário-mínimo mensal de adulto vIgente na localidade de trabalho do
segurado:
I - a 90% (noventa por cento), para
os casos de aposentadoria;
H - a 75 % (setenta e cinco por
cento), para os casos de auxíliodoença;
IH - a 60% (sessenta por cento),
para os casos de pensão.
§ 6.° Não serão considerados, para .
efeito de fixação do salário-de-benefício, os aumentos que excedam os limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 48 (quarenta e
oito) meses imediatamente anteriores ao início do benefício. salvo, quanto aos empregados, se resultantes de
promoções reguladas por normas gerais da empresa, admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças
normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categoria respectiva.
Art. 4.° O salário-de- benefício do
segurado contribuinte através de vários empregos ou atividades concomitantes será. observado o disposto no
artigo anterior, apurado com base
nos salários-de-contribuição dos empregos ou atividades em cujo exercicio se encontrar na data do requerimento ou do óbito e de acordo com
as seguintes regras:
se o segurado satisfizer, concomitantemente, em .relaçâo a todos
os empregos e atividades, todas as
cond tcôes exigidas para a concessão
do benefício pleiteado, o salário-debenefício será calculado com base na
soma dos saláríos-de-contrfbuíçàc da-.
queles empregos e atividades;
II - nos casos em que não houver
a concomitância prevista no item a..aterior, o salárto-de-benericlo cor-responderá à soma das seguintes parcelas:
a) o salário-de-benefício resultante
do cálculo efetuado com base !IO~ saIáríos-de-contribuíção dos enrpregcs
ou atividades em relação ::tOB quais
sejam atendidas as condições previstas
no item anterior;
I -

b) um, percentual da média" dos sa ~
Iérloa-oe-contrlbuíção de cada um dos
demais empregos ou atividades equivalente
relação que existir entre os
.à

meses completos de contribuíeão E' os
estipulados como período de carência
do benefício a conceder;
IH - quando se tratar de benefício
por implemento de tempo de serviço,
o percentual previsto na alínea anterior será o resultante da relação
existente entre os anos completos de
atividade e o número de anos de tempo de serviço considerado para concessão do benefício.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos segurados
cujos requerimentos de benefícios sejam protocolizados até a data da vigência desta lei.
Art. 5.° Os benefícios a serem pagos sob a forma de renda mensal terão seus valores fixados da seguinte
forma:
I - quando o salário-de-benefício
for igualou inferior a 10 (de?') vezes
o maior salárto-mínímo vigente: no
País, aphcar-se-Ihe-âo os coe-ficientes
previstos nesta e na Lei n." 3.807, de
26 de agosto de 1960;
II - quando o salário-de-benefício
for superior ao do item anterior. será
ele dividido em duas parcelas. a primeira, igual a 10 (dez) vezes c maior
salário-mínimo vigente no País: a segunda, será o valor excedente ao da
pfímeíra:
a) sobre a primeira parcela aplicar-se-ão os coeficientes previstos no
item anterior;
b) sobre a segunda, aplicar-se-á um
coeficiente igual a tantos 1130 (um
trinta avos) quantos forem os grupos
de 12 (doze) contribuições acima de
10 (dez) salários-mínimos,respeitado,
em cada caso, o limite máximo de
80% (oitenta por cento) do valor da
parcela;
IH valor da renda mensal no
caso do item anterior será a soma
das parcelas calculadas na forma das
alíneas a e b, não podendo ultrapassar o valor correspondente a 90%
(noventa por cento) de 2C (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente
no País.

°

Art. 60 A aposentadoria por Invalidez será devida ao, segurado que,
após 12 (doze) contribuições mensais,
estando ou não em 'gQ7.'() de auxíliodoença, for considerado incapaz ou
insuscetível de 'reabílltação para" o
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exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
§ 19 A aposentadoria por invalidez,

observado o disposto no artigo anterior, consistirá numa renda mensal
correspondente 'a 70% csctonta por

cento) do salárto-de-benefícío, mais
1 % (um por cento) desse salário por
ano completo de atividade abrangida
pela previdência social ou de contribuição recolhida nos termos do artigo
99, da Lei nv 3.807, de 26 de agosto
de 1960, até o máximo de 30% (trinta

por cento), arredondado o total obti-

do para a unidade de cruzeiro ime-

diatamente superior.
§ 2Q No cálculo do acréscimo previsto

no

parágrafo

anterior,

serão

considerados como de atividade 05
meses em que o segurado tiver percebido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
§ 3<:' A concessão de aposentadoria
por invalidez dependerá da verificação das condições estabelecidas neste
artigo, mediante exame médico a cargo da previdência social, e o benefício será devido a contar ia dia imedIato ao da cessação do auxíliodoença.
§ 49 Quando no exame previste no
parágrafo anterior for constatada incapacidade total e definitiva. a aposentadoria por invalidez independerá
de prévio auxilio-doença, sendo o benefício devido a contar do 16_9 (décimo sexto) dia do afastamento do
trabalho ou da data da entrada do
pedido, se entre uma e outra tiverem
decorrido mais de 30 (trinta) dias.
§ 59 ~os casos de segregação compulsória, a aposentadoria por invalidez independerá não só de prévio auxílio-doença mas também de exame
médico pela previdência social, sendo
devida a contar da data da segregação.
§ 69 Ao segurado aposentado por
invalidez aplica-se o disposto no § 4°,
do art.. 24, da Lei nv 3,807, de 26 de
agosto de 1960.
§ 79 A partir le 55 (cinqüenta e
cinco) anos de idade, o segurado aposentado ficará dispensado dos exames para fins de verificação de incapacidade e dos tratamentos e processos de reabilitação profissional.
Art. 79 A aposentadoria por invaIídez-será mantida enquanto a incapacidade do segundo permanecer nas

condições mencionadas no artigo anterior, ficando ele obrigado a submeter-se aos exames que, a qualquer
tempo, forem julgados necessários para verificação da persistência, ou não,
dessas condições,
Parágrafo único. Verificada a recuperação da capacidaoe dê trabalho
do segurado aposentado, proceder-se-à
de acordo com o disposto nós itens
seguintes:
I - se, dentro de 5 (cinco) anos,
contados da data do inicio da aposeutadorta, ou de ;,' (três' anos, contados da data em que terminou o auxílio-doença em cujo gozo se encontrava, for o aposentado declarado
apto para o trabalho, v benefício ficará extinto:
a) imediatamente, para 'J segurado
empregado, a quem assistirão os direitos resultantes do disposto no artigc 475 e respectivos parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho,
valendo como título hábil, para esse
fim, o certificado de capao dade fornecido pela previd ência social;

b) após tantos meses quantos tiverem sido os anos de percepção GO auxílio-doença e da aposentadoria, para
os segurados de que trata o artigo
5<:', item El I, da Lei nc 3.807, de 26 de
agosto de 1960, e para o empregado
doméstico;
c) imediatamente, para os demais
segurados, ficando a empresa obrigada a readmiti-Ios com as vantagens
que lhes estejam asseguradas por legislação própria.

Il - se a recuperação da capacidade de trabalho ocorrer após os prazos estabelecidos no item anterior,
bem assim quando, a qualquer tempo,
essa recuperação não for total, ou for
o segurado declarado apto para o
exercício de trabalho diverso do que
habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo do
trabalho:
a) no seu valor integral, durante
o prazo de 6 (seis) meses, contados
da data em que for verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta
por cento) daquele valor, por igual
período subseqüente ao anterior;
c) com redução de 2/3 (dois terços), também por igual período sub-
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seqüente, quando ficará definitivamente extinta a aposentadoria.
Art. 89 A aposentadoria por velhice
será concedida ao segurado que. após
haver realizado 60 (sessenta) contribuições mensais, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, quando
do sexo masculino, e 60 (sessentaj
anos de idade, quando do feminino. e
consistirá numa renda mensal calculada na forma do § IV do artigo 69
desta lei.
§ 19 A data do início da aposentadoria por velhice será a da entrada
do respectivo requerimento ou a do
afastamento da atividade por parte
do segurado, se posterior àquela.
§ 20 Serão automaticamente convertidos em aposentadoria por velhice
o auxílio-doença e a aposentadoria
por invalidez do segurado que completar 65 (sessenta e cinco) ou aü
(sessenta) anos de idade, respectivamente, se do sexo masculino ou feminino.
§ 3Çl A aposentadoria por velhice
poderá ser requerida pela empresa,
quando o segurado houver completado 70 (setenta) anos de idade, ou 65
(sessenta e cinco), respectivamente,
se do sexo masculino ou feminino,
sendo nesse caso compulsória, garantida ao empregado a indenização prevista nos artigos 478 e 479, da Consolidação das Leis do Trabalho e paga
pela metade,
Art. 99 A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de
contribuição, tenha trabalhado duraote 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, forem
considerados penosos, insalubres 0U
perigosos, por decreto de Poder Executivo.
§ 19 A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada
na forma do § 19 do artigo 69, desta
lei, apllcando-se-Ihe ainda o disposto
no § 39, do artigo 10.
§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos
aeronautas e a dos jornalistas profissionais.
Art. 10. A aposentadcrla por tempo
de serviço será concedida aos trinta
anos de serviço:

I - até a importância correspondente a 10 .dez j vezes o maior salário-mínimo vigente no Pais, em valor igual a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, ao segurado do
sexo masculino;
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, ao segurado do sexo
feminino;
II - sobre a parcela correspondente
ao valor excedente ao do item anterior aplicar-se-á o coeficiente previsto no item II do artigo 59 desta
lei;
UI ~ o valor da renda mensal do
benefício será a soma das arcelas
calculadas na forma dos itens anteriores e não poderá exceder ao limite
previsto no item In do artigo 59,
desta lei.
Y..

§ 10 Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividade
após 30 (trinta) anos de servlçc, o
valor da aposentadoria, referido no
item I, será acrescido de 4% (quatro
por cento) do salárlo-de-benefícío para cada novo ano completo de atividade abrangida pela previdência social, até o máximo de 100% (cem por
cento) desse salário aos 35 (trinta e
cinco) anos de serviço.
§ 2'l O tempo de atividade será
comprovado na forma disposta em regulamento.
§ 39 A aposentadoria por tempo de
serviço será devida:
I - a partir da data do desligamento do emprego ou da cessação 'la
atividade, quando requerida até 180
(cento e oitenta) dias após o desligamento;
Il - a partir da data da entrada.
do requerimento, quando solicitada
após decorrido o prazo estipulado no
item anterior.
§ 49 Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentadoria de que
trata este artigo, optar pele prosseguimento no emprego ou na atividade fará jus a um abono mensal.
que não se incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
I - 25% (vinte e cinco por cento)
do salário-de-benefício, para o segurado que contar 35 (trinta e cinco)
ou mais anos de atividade;
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11 - 20% (vinte por cento) do salário-de-benefício, para o segurado
que tiver entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de atividade.
§ 59 O abono de permanência será
devido a contar da data do requeri-

mento, e não variará de acordo com
a evolução do salário do segurado,
fazendo-se o reajustamento na forma
dos demais benefícios de prestação
continuada.
§ 69 O tempo de atividade correspondente a qualquer das .categorias
de segurado previstas no artigo 5Q, da
Lei nc 3.807, de 26 de agosto de 1960,

será computado para os fins deste

artigo.
§ 7Q Além das demais condições

deste artigo. a concessão da aposentadoria por tempo de serviço dependerá da realização, pelo segurado, de
nc mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais.
§ 8~ Não se admitirá, para cômputo
de tempo de serviço, prova exclusivamente testemunhal. As justificações
judiciais ou adminístrativas, para
surtirem efeito, deverão partir de um
início razoável de prova material.
§ 9° Será computado o tempo intercalado em que o segurado esteve
em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e c em que haja
contribuído na forma d..J artigo 99, da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 11. Não será concedido auxí ...
lia-doença ou aposentaoona por mvalidez ao segurado que, comprovadamente, ingressar na previdência social
portador de moléstia ou lesão que venha, posteriormente, a ser invocada
como causa de concessão de benefício.
Art. 12. O segurado -mosentado
por tempo de serviço, que retornar à.
atividade será novamente miaco e
terá suspensa sua aposentadorta, passando a perceber um a bano, por todo
o novo período de atividade, calculado
na base de 50% (cinqüenta por cento) da aposentadoria em cujo goZO S~
encontrar.
§ 19ACJ se desligar, definitivamente,
da atividade, o segurado fará jus ao
restabelecimento da sua aposentadoria suspensa, devidamente reajustada
e majorada de 5% (cinco por cento)
do seu valor, por ano completo de
nova atividade, até o limite de 10
(dez) anos.

§ 29 O segurado aposentado que retornar à atividade é obrigado a comunicar, ao Instituto Nacional de
Previdência Social, a sua volta ao trabalho, sob pena de indenizá-lo pelo
que lhe for pago indevidamente, respondendo solidariamente a empresa
que o admitir.
§ 39 Aquele que continuar a trabalhar após completar 35 (trinta e
cinco) anos de atividade terá majorada sua aposentadoria, por tempo de
serviço, . nas bases previstas no § 1~
deste artigo.
§ 4 9 Aplicam-se as normas deste
artigo ao segurado aposentado por velhice e em gozo de aposentadoria especial que retornar à atividade.
§ 59 O segurado aposentado por invalidez que retornar à atividade terá
cassada a sua aposentadoria.
Art. 13. Os trabalhadores autônomos, os segurados facultativos e os
empregadores contribuirão sobre uma.
escala de salário-base assim definida:
Classe de O a 1 ano de filiação 1 salário-mínimo
Classe de 1 a 2 anos de filiação ---'
2 salários-mínimos
Classe de 2 a 3 anos de filiação 3 salários-mínimos
Classe de 3 a 5 anos de filiação
5 salártos-mínimcc
Classe de 5 a 7 anos de filiação
7 salários-mínimos
Classe de 7 a 10 anos de filiação -'-:
10 salários-mínimos
Classe de 10 a 15 anos de filiação ---'
12 salários-mínimos
Classe de 15 a 20 anos de filiação ---'

15 saláríos-mínímos

Classe de 20 a 25 anos de filiação 18 salários-mínimos
Classe de 25 a 35 anos de .filiação 20 salários-mínimos.
§ 19 Não serão computadas, para
fins de carência, as contribuições dos
trabalhadores autônomos recolhidas
com atraso, ou cobradas, e. relativas
a períodos anteriores á data da regularização da inscrição.
§ 20 Não será admitido o pagamen-.
te. antecipado de contribuições com a
finalidade de suprir ou suprimir os
Interstícios, que deverão' ser rigorosamente observados para o acesso.
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§ 3Q Cumprido o interstício, poderá.
o segurado, se assim lhe convier, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porém,
esse fato ensejará o acesso a outra
classe que não seja a imediatamente
superior, quando o segurado desejar
progredir na escala.
§ 4Q O segurado que, por força de
circunstâncias, não tiver condições de
sustentar a contribuição da classe em
que se encontrar, poderá regredir na
escala, até o nível que lhe convier,
sendo-lhe facultado retornar à classe
de onde regrediu, nela contando o período anterior de contribuição nesse
nível, mas sem direito à redução dos
interstícios para as classes seguin-

tes.

§ 59 A contribuição mínima compulsória para os profissionais liberais
é a correspondente à classe de 1 (um,
a 2 (dois) anos de filíaçâo, sem que
se suprimam, com isto. os períodos
de carência exigidos nesta e na Lei
nc 3.807. de 26 de agosto de 1960.
Art. 14. As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social das empresas que lhes
são vinculadas, e destinadas a outras
entidades ou fundos, serão calculadas
sobre a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições de previdência, estarão sujeitas aos mesmos prazos, condições e sanções t gozarão dos
mesmos privilégios a ele atribuídos,
inclusive no tocante à cobrança judicial, não podendo o cálculo incid tr
sobre importância que exceda de 10
(dez) vezes o salário-mínimo mensal
de maior valor vigente n~ País.
Art. 15. Compete aos segurados fazer a prova do tempo de contribuição
em bases superiores a 10 (dez) salários-mínimos de maior valor vigente no País.
Art. 16. Para os efeitos do art. 39
do Decreto-lei nc 72, de 21 de novembro de 1966, a ressalva nele prevista:
I - não autoriza a elevação do salário-de-contribuição além daquele
sobre o qual o segurado estivesse efetivamente contribuindo em 21 de novembro de 1966;
II - quanto às prestações, só se
aplica aos casos em que o segurado
reunisse naquela data todos os requisitos necessários para sua obtenção.
Art. ,17. Terá efeito suspensivo o
recurso interposto de decisão de, ór-
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gão integrante do sistema geral da

previdência social concessiva de benefício, quando seu cumprimento exigir desligamento do segurado do respectivo emprego ou atividade, ou a
decisão determinar pagamento de
atrasados.
Art. 18. O disposto no § 39 do artigo 59, da Lei nv 3.807, de 26 de
agosto de 1960, não se aplica ao antigo segurado que, tendo perdido QU
vindo a perder essa qualidade, se filiar novamente ao sistema geral da
previdência social no máximo 5 (cinco) anos depois, desde Que nâo esteja
filiado a outro sistema de previdência
social.
Art. 19. Fica extinto o "Fundo de
Compensação do Salário-Família"
criado pelo § 29 do artigo 30 da Lei
nv 4.266, de 3 de outubro de 1963,
mantidas as demais disposições da
referida lei, passando as diferenças
existentes a constituir receita ou encargo do Instituto Nacional de Previdência Social.
1
Art. 20. A atual categoria de trabalhadores avulsos passa a integrar,
exclusivamente para fins de previdência social, a categoria de autônomos,
mantidos os sistemas de contribuição
e arrecadação em vigor.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não prejudica os direitos e
vantagens de natureza trabalhista estabelecidos através de leis especiais,
em relação aos chamados trabalhadores avulsos.
Art. 21. Os atuais segurados facultativos e os autônomos serão classificados na escala prevista no artigo 13,
desta lei de acordo com os valores
do salário-base em que estiverem contribuindo, passando ao nível superior
se já contarem com interstício nela
fixado.
§ 1\1 Os segurados facultativos e os
autônomos poderão, se o quiserem,
manter-se na classe em que se encontram enquadrados de acordo com
o salário-base atual, ficando obrigados à contribuição de 16% (dezesseis
por cento).
§ 29 A classificação resultante do
disposto neste artigo não importa reconhecimento, pelo Instituto Nacional
de Previdência Social. do tempo de
atividade a ela correspondente.
§ 39 Não haverá, em qualquer hipótese, redução nossaténos-tese so-
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bre OS quais venham contribuindo.
nem possibilidade de acesso a outra
classe que não seja a imediatamente
superior para os segurados que se tenham prevalecido da faculdade prevista no § 19 deste-arulgo ,
Art. 22. Aos aposentados por tempo de serviço, velhice e em gozo de
aposentadoria especial, que se encontrarem em atividade na data da vigência da presente lei, é ressalvado o
direito ao pecúlio a que se refere o
§ 39 do artigo 59 da Lei nv 3.807, de

26 de agosto de 1960, nas condições
previstas.
Art. 23. f: licita a designação, pelo
segurado, da companheira que viva
na sua dependência econômica, mesmo não, exclusiva, quando a vida em
comum ultrapasse cinco anos, devidamente comprovados.
§ 10 São provas de vida em comum
o mesmo domicílio, as contas bancárias conjuntas, as procurações ou
fianças reciprocamente outorgadas, os
encargos domésticos evidentes, os raglstros constantes de associações de
qualquer natureza, onde figure a
companheira como dependente, ou
quaisquer outras que possam formar
elementos de convicção.
§ 29 A existência de filhos em comum suprirá todas as condições de
designação e de prazo.
J 3i? A desígnaçao de companheira
é ato da vontade do segurado e não
pode ser suprida.
§ 49 A designação só poderá ser reconhecida "post mor-tem" mediante
um conjunto de provas que reúna, pelo menos, três das condições citadas
no § 1i? deste artigo, especialmente a
do domicílio comum, evidenciando a
existência de uma sociedade ou comunhão nos atos da vida civil.
§ 59 A companheira designada concorrerá com os filhos menores havidos em comum com o segurado, salvo
se houver deste expressa manifestação
em contrário.
Art. 24. O disposto no artigo 59,
item lI, desta lei, só terá aplicação
em relação às contribuíçôes dos meses de competência posteriores à data
de sua entrada -m vigor.
Art. 25. A contribuição prevista no
item rr, do artigo 69, da Lei nv 3.807,
de 26 de agosto de 1960, para a assistência patronal s~rt de 1% (um por
cento) a partir da vigência desta lei

e mais 1% (Um por cento) a partir
do primeiro aumento de vencimentos
que for concedido .ao funcionalismo
público em geral.
Art. 26. O desconto previsto no
item VI, do artigo 69, da Lei nv 3.807,
de 26 de agosto de 1960. será efetuado.
em relação aos segurados que se encontrem aposentados na data da vigência desta lei, da seguinte forma:
a) 1% (um por cento) a partir da
vigência desta lei;
b) mais 2% (dois por cento) a partir do reajustamento dos benefícios
que se efetuar no ano seguinte ao da
publicação desta lei;
c) mais 2% (dois por cento) a partir do reajustamento dos beneficios
decorrente da alteração do saláriomínimo subseqüente.
parágrafo único. Para os que se
aposentarem a partir da vigência desta lei será descontada a contribuição
rererlda neste artigo em seu valor integral.
Art. 27. O desconto previsto nas
itens VII e VIII, do artigo 69, da
Lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960,
será efetuado, para os que se encontrarem em gozo de auxílio-doença e
de pensão na data da vigência desta
lei, da seguinte forma:
U) 1 % (um por centO) a partir da
vigência desta lei;
b) mais 1% (um por cento) a partir do primeiro reajustamento dos
benefícios que se efetuar no ano seguinte ao da publicação desta lei.
Parágrafo único. Aos que entrarem
em gozo de auxílio-doença e pensão
a partir da vigência desta lei será
descontado integralmente o valor da
contribuição referida neste artigo.
Art. 28. Os segurados em gozo de
benefício cuja renda mensal seja, à
data de entrada em vigor da presente lei, igualou inferior ao saláriomínimo somente passarão a sofrer o
desconto previsto nos itens VI, VII e
VIII, do artigo 69, da Lei nc 3.807,
de 26 de agosto de 1960, a partir do
primeiro reajustamento de benefícios
que for efetuado após a vigência desta lei, observado o disposto em seus
artigos 26 E. 27.
Art. 29. O regime inst!tuído no artigo 12, não se aplica aos aposentados anteriormente à data de vigência
desta lei, nem aos segurados que, até
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a mesma data, tenham preenchido 03
requisitos e requerido a aposentadoria. -a menos que por ele venham a
optar.
Art. 30. As contribuições devidas
pelos autônomos e empresas que se
utilizem de seus serviços, nos níveis
previstos nesta lei, serão devidas a
partir de sua entrada em vigor.
Art. 31. O Mínistérto do Trabalho
e Previdência Social providenciará a
publicação, dentro de 30 (trinta) dias,
do texto da Lei Orgânica da Providência Social, COm as alterações decorrentes desta e de leis anteriores.
Art. 32. O Poder Executivo regulamentará ee;a lei, no prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação.

LEI N"

Art. 33. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art.. 34. Revogam-se as disposições
em contrário, especialmente os Decretos-leis números 710, de 28 de julho
de 1969: 795, de 27 de agosto de 1969,
e 959, de 13 de outubro de 1969; as
Leis números 5.610, de 22 de setembro de 1970, e 5.831, de 30 de novembro de 1972; os artigos 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, parágrafo único do
artigo 37, 48, 49, 50, 51, 53, 77 e 78 da
Lei ns 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Brasília, 8 de junho de 1973;
1529 da Independência e 359 da
República.

5.891 - DE 12 DE

EMtLIO G. MÊDICI

Júlio Barata

JUNHO

DE Hl73

Altera normas sobre exame médico na habilitação de casamento entre colaterais de terceiro grau.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Filinto Müller,
Presidente do Senado Federal, nos termos do § 5.9, do artigo 59, da Constttuíçco Federal, promulgo :3:, seguinte 1e1:
A'rt. l° No processo prelímtnar para a habilitação do casamento de colaterais de terceiro grau, quando não se conformarem com o laudo medico, poderá) 0S nubentes requerer novo exame, que o juiz determinará, com observância do disposto no art. 2°, do Decreto-lei ns 3.200, de 19 de abril de 1941,
caso -ceconheça procedentes as alegações ou naj am os nubentes juntado ao
pedíuc atestado divergente firmado por outro medico.
Arr.. 2° Os médicos nomeados de acordo com o disposto no art. 2°, do Decreto-Ieí nv 3.200. de 19 de abril de 1941, terão a remuneração que o juiz fixar, nac superior a 25% (vinte e cinco por cento) de um salário-mínimo da
regíão para cada um.
Art. 3° Esta JeJ. entrara em VigOT na data de sua publicação, revogados os
parágrafos 5° e 9", do Decreto-lei n» 3.200, de Hl de abnl de 1941, e demais
disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de junho de 1973. - FILINTO MttLLER.

LEI

N° 5.892 -

DE 13 DE

JUNHO

DE 1973

Cria, na Justiça do Trabalho da 2" Região, as Juntas de concUiação e Julga..
menta de Curitiba (4"), soroccoc (2") e MaUá.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 1° Ficam criadas na 2" Região da Justiça do Trabalho, três Juntas
de Conciliação e JUlgamento, com sedes em Curitiba, Capital do Estado do
Paraná (4"), Borocaba (2") e Mauá, no Estado de São Paulo.
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Parágrato único. A jurisdição da Junta de Conciliação e JUlgamento de

Mauá e extensiva aos Munícípíos de IUbeirão Pires, Rio Grande da Serra e
Paranapíacaba..
Art. 2° São criados, na 2" Regtâo da Justiça do Trabalho. três cargos de

Juiz do Trabalho, Presidente de Junta de concníaçáo e Julgamento, a serem
providos na forma da legislação em vigor.

Art. 3° Ficam criadas seis funções de Vogal, sendo três representantes de
empregadores e três representantes de empregados para atender as Juntas
erradas no artigo 1° desta Lei.
Parágrafo único. Haverá um Suplente para cada Vogal.
Art. 4° Os mandatos dos titulares de que trata esta Ler terminarão SImultaneamente com os das Juntas da respectiva Região, atualmente em exer..
CICIO.

.

Art. 5° São criados, provisoriamente, nos Quadros de Pessoal da Justiça.

do 'prabalho da 2" Região, ires cargos em comissão de onere de Secretaria,
símbolo S.C.
Art. 6° As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos e auxiliares das .Juntas de Conciliação e Julgamento criadas por
esta Lei poderão ser atendidas, se assim o solicitar o Tribunal da 2 2 Região,
mediante redistribuição, com os respectivos cargos de runcionàrtos do Poder
Executivo que, na torma da Iegtsíaçâo em vigor, forem considerados excedentes de lotação dos orgâos a que pertencerem.
§ l° A solicitação a que se retere este artigo será dtrtgtda ao órgão central do Sistema de Pessoal do Poder Executivo, acompanhada de indicação
precisa do quantrtatrvo mdtspensave' de servidores, com as correspondentes
categorras funcionais e respectrvas atrmuíçoes .
§ 2° Verificada a inexistência de servidores a serem recüstrfbuídos, poderá
ser proposta a criação dos cargos necessários à lotação da Junta, observado o disposto nos artigos 98 e ~08, § 1.9, de Constatuíçâo Federal.
Art. 7° O Presidente do Tribunal Regional do 'I'rabalhc da 2" Região providenciará as instalações das Juntas ora criadas.
Art. 89 A despesa para a execução desta Lei correrá à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça ~o Trabalho.
Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícaçao.vrevogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1973; 1520 da Independência e 850 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Attreao Buzazd

LEI

N°

5.893 DE

DE

19

DE JUNHO

1973

Altera a redação do artigo 3°, da Lei
n« 5.828, de 29 de novembro de
1972, que reajusta o valor das çratitícaçôes concedidas ao Procuraacr-Gercü e Procuradores Regionais
da Justiça Eleitoral e aos Juízes
~ Escrivães Eleitorais.

Presidente da República,
Faço saber -que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se·
guinte Lei:
Art. 1° O artigo _3°, da Lei número 5.828, de 29 de novembro de 1972,
O

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° A despesa decorernte
ua aplicação desta Lei correrá à
conta dos recursos orçamentários
do Tribunal Superior Eleitoral e
Tribunais Regionais Eleitorais".
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1973;
da Independência e 850 da
República.
1520

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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LEI N° 5.894 -

DE

DE

1973

19

DE JUNHO

Cria, no Quadro de Pessoal,
Parte
Permanente, do Ministério" da Marinha, o cargo em Comissão, Símbolo
5-C, de Chefe do Departamento Industrial, da Imprensa Naval.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso NacIOnal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 l1: criado no Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, e classificado no
Símbolo 5-G, o cargo de provimento
em comissão, de Chefe do Departamento Industrial da Imprensa Naval.
Art. 2l) Para o provimento do cargo de que trata esta Lei, serão exigidos, além do nível superior, conhecimentes, técnicos-profissionais, especíricos de artes gráficas.
Art. 39 As despesas COm a execução
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Brasília. 19 de junho de 1973:
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

LEI N9 5.895

- DE 19 DE JUNHO
DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a transformar a autarquia Casa da Moeda.
em empresa pública. e dá outras
prooiâénciae,

O Presidente da República
. Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a autarquia
Casa da Moeda em empresa pública.
denominação de "Casa da
sob a
Moeda do Brasil," dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda.
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§ 19 A Casa da Moeda do Brasil
terá sede e foro na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional.
§ 29 O estatuto da Casa da Moeda do Brasil será expedido por decreto e estaoelecerá a organlzaçao.
atribuições e funcionamento dos órgâos de sua estrutura básica.

Art. 29 A Casa da Moeda do Brasil terá por finalidade, em caráter de
exclusividade, a fabricação de papelmoeda e moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais
e titulas da divida púbhca federal.
Parágrafo único. Sem prejuízo do
disposto neste artigo a Casa da Moeda do Brasil poderá exercer outras
atividades compatíveis com suas atávtdades industrtaíe.
Art. 3° O capital da Casa da Moeda do Brasil, pertencente integralmente à União Federal, será constítuldo de:
I - Valor d03 bens móveis e ímõveis pertencentes à autarquia;
II - Valor dos equipamentos do
Banco Central do Brasil e da Empresa Brasileira de Correios e 'I'elégratos,
ora em utilização pela Casa da Moeda;
III - Dotações que lhe estejam
consignadas no Orçamento da União;
IV - outros valores que vierem "'ser incorporados.
§ 19 Os equipamentos de que trata
Item II deste artigo, pertencentes
ao Banco Central do Brasil, ficam
incorporados ao ativo da Casa da
Moeda do Brasil, mediante inventário a cargo de Comissão designada
p elo Ministro da Fazenda.
§ 2° Os equipamentos de que trata
o item II deste artigo, pertencentes
à Empresa Brasileira de correios e
Telégrafos, ficam mcorporadcs ao
ativo da Casa da Moeda do Brasil,
mediante avaliação a cargo da Comissão a ser designada pelo Ministro
da Fazenda, para posterior recearein.ento, o qual poderá ser feito através de prestação de serviços de impressão de selos.

°

Art. 40 A empresa sub-rogar-se-à
rodos os direitos e obrigações da autarquia.
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Art. 59 Constituirão recursos da
empresa:
I -- As receitas operacionais;
II -- Os recursos de capital iesurtantes da conversão, em espécie, de
bens e direitos;
111 -- ~ recursos ée operQç6es de
crédito, assim entenc.dos os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade;
IV -- As receitas patrimoniais.
V -- As doações de qualquer espéde;

VI -- Dotações que lhe forem cons.anadas no Orçamento da Uníáo:
VII - outros recursos.
Art. 69 f" Casa da Moeda do BH'tsi! será administrada por urna Dlre-

torta constrtuída por um Presidente
e três Diretores sem designa cão especial, nomeados pelo Presidente da
Republíca ,
Art. 79 O pessoal da Casa da Moeda do Brasil será regido pela Consoudação da-s Le.s do Trabalho.

Art. 89 A Casa da Moeda do Brasil
poderá contratar diretamente a mãode-obra necessária ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 9° A Casa da Moeda do Brasil poderá requisitar servidores da
Administração Direta ou Indireta
para exercício de funções de chefia
ou direção.
Art. 10. Os funcionários em exercicio na autarqui a na data de sua
traJ?-sformação em empresa pública,
se integrantes do quadro de pessoal
do Ministério da Fazenda, nela permanecerão como cecídos ,
§ 19 A critério da Casa da Moeda
do Brasil, em cada caso, os servidores
de que trata este artigo poderão ser
integrados, mediante expressa opção
no quadro de pessoal da empresa pública, e, pac a fins dos direitos previstos na legislação trabalhista e de
previdência social, será computado o
tempo de serviço anterior prestado
pelo servidor optante à admlnístração pública.
§ 2." Além da transferência das
contribuições vertidas ao IPASE, na
forma do artigo 114, do Decreto-lei

n'' 200. de 25 de fevereiro de 1967. a
Casa da Moeda do Brasil providenciará junto ao INPS. conforme cada caso, o levantamento da quantia ne:cessarta a complementar as contribuições transferidas do IPASE, para
que fiquem assegurados a aposentadoria e demais beneficios aos servidores de que trata este artigo, consígnando.se no orçamento da Casa da
Moeda do Brasil os recursos correspondentes a essa complementação.
§ 3.0 Para os fins previstos no parágrafo anterior, o INPS debttarà a
respectiva importância á Casa ela
Moeda do Brasil. sendo concedidas as
prestações previdenciárias independentemente do efetivo recebimento da
referida importância.
§ 4.° A Casa da Moeda do Brasil
apresentara aos órgãos de origem os
servidores que forem dispensáveis aos
SêUS serviços, a critério da direção da
empresa.
Art. 11. No que se refere ao patrtmômo, à renda e aos serviços vinculados as suas atividades monopoliza;
das ou delas decorrentes, a Casa da
Moeda do Brasil goza de ísençao de
tributos tederaís ,
Art. 12. A prestação de contas da
administração da Casa da MOeda do
Brasil será submetida ao Ministro de
Estado da Fazenda, que, com a seu
pronunciamento e a documentação
referida no artigo 42, do Decreto-lei
n'' 199, de 25 de fevereiro de 1967, a
enviará ao Tribunal de Contas da
União dentro de cento e vinte dias
do encerramento do exercício da empresa.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário, salvo as
da Lei n.s 4.510, de 1.0 de dezembro
de 1964, alterada pelos Decretos-leis
números 801, de 28 de agosto de 1969
e 910, de 1° de outubro de 1969. as
quais prevalecerão até a transforma.,
çâo da autarquia em empresa pública.
Brasília, 19 de junho de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Antéinzo Dettrm Netto
Joáo Paulo dos Reis Velloso
Hygino C. Corsetti

APENSO
No «Apenso» dos volnmes da «Coleção das Lels» figuram:
1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, !oram publicados no «Diário Oficial» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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I LEI N° 5.863 -

LEI
DE

12

DE

DEZEMBRO DE 1972

Concede pensão especial a Maria da Penha da Silva
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° E' concedida pensão especial, no valor do maior salário-mínimo vigente no País, a Maria da Penha da Silva, genitora de Orlando da
Silva, ex-aluno da Escola Técnica-Profissional "Almirante Ferraz", do
Centro de Armamento da Marinha. beneficiário da pensão especial instituída pela Lei nv 4.748, de 11 de agosto de 1965, por ter

ele

contraído

em serviço doença insidiosa de que resultou o seu falecimento.
Parágrafo úntco. A pensão de que trata este artigo c irreversível e se
extingue com o falecimento da beneficiária.
Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correm
à conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais da União ~ Recursos sob Supervisão do Mimstério da Fazenda, destinada ao pagamento de
pensionistas da União.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 12 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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5.905 - Lci de 12 de julho de
1973 - Díspõe sobre a criação dos Conselhos Federal e
aemonaís .de Enfermagem e
dá outras providências.
Publicada no rr.c . de 13-7-73
5. iJ06 - Lei de 23 de julho de
1973 - Dispõe sobra a remuneração dos bomboíros-míjí,
tares do Corpo de Bombeiros
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do Distl'ito Federal, e dá outras providências. - Publicada no D.O. de 24-7 e reto no
de 15-8-73.
.
.
5.fl07 -

Lei de 17 de agosto de
1973 - Autoriza a doação do
dominio útil de terreno de
aerescídce de marinha, situa-

do em São Luis, no Estado
do Maranhito, sob a jurisdição CIo Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
Publicada no D.O. de 20
ele agosto de 1973.
5.90B -

59

Lei de 2(1 de agosto de

j973 - Autoriza o Poder Executivo a transformar o Grupo
de Estudos pare. Integração da
Politica de Transportes em
empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de
Planejamento de
Transportes (GElPOT) e dá
outras providências. - Publicada no D.O. de 21-8-73.

blicada mo D,O.

de 24-B-'13

5.911 _ Lei de 27 de agosto de
1973 - Dá. nova rfldação ao
:§ 3°, do art. 543, da Consolidação das reis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nc
s .452, de H de maio de 1943.
---- publicada no D. O. de 29
ele agosto ele 1973
.
5.912 - Lei de 31 de agosto de
1973 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
das Minas e Energia créditos
especiais, no valor total! de
crs 85.449.DDD,OD
(oitenta c
cinco milhões. uuatrocontos e
quarenta e nove mil cruzeiros), para 03 fIns que esrectfica.. '- Publicada no D.O. de
3-9-73.
.
.

5.915 - Lei de 5 de setembro
de 1973 Concede pensão
especial a .roêo oomes Mon~
teíro, ex-combatente da M.arinha :Mercante Nacíonàl c dá.
outras providências.
Publicada no D. O. de 10-9-73.

66

Lei de li de setembro
de 1973 - Fixa os valores de
vencimento dos cargos do
Grupo-Pesquisa Científica e
'I'ecnológica e dá outras provrccnctes.
Publicada. no
D.O. cie 10-9-'/3

.

67

" 917 - vi de 10 de setembro
de 1973 - Aprova o, Plano
Nacional de vtecãc c dá outras providências. _ Publicada no D.O. dc 12~9-73 (Su-

plemento).
Lei de 11 de setembro
de 1973
Di\, nova redação
ao artaco 7~ do Decreto-lei
n" 191, de 24 de fevereiro de
1957, que "autoriza o poder
Executivo a abrir o crédito especial de era 21.000. OOO,DO
(vlnte e um milhões de cruzeiros) como reforço ao Fundo de Marinha Mercante, c
dá outras providencias".
Publicada no D. O. de 13 de
setembro de 1973. .
.
5.fl19
Lei de 17 de setembro
de 1973 - Autonae a consti5.91B -

Lei de 23 de agosto de

Concede pensão especial. vltaífcía, e íntransrerívct.
a Celso I,ima, da. Silva - Pu-

1973 -

65

"

5 916 -

5.1J09
Lei de 23 de agosto de
1973 - Autoriza o Poder Exc~
cutivo a abrir a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério do
Planejamento e coordenaçãoGeral - o crédito especial de
ora 23.500,00, para. o rim que
especifica.
Publicada no
D.O. de 24-8-73
.
5.910 -

Lei de 31 de agosto de
19'13 - Autoriza a reversão de
terreno situado no M.unicípio
de Pirapora, Estado de Minas oerats. à propriedade de
Clara zaüete de Oliveira. Publlcada no D. O. de 3-9·73
5 914 - Lei de :n de agosto de
1973 - Fixa os valores de
vencimentos dos
cargos do
Grupo-Artesanato, dâ outras
províoênctas.
Publicadano D. O. de 3-9-73

JJ 913 -

63

tuição da SIDERBRÁS

64

e

dá

outras providências. - Publicada no D. O. de 18 e rct.
llO de 20-9-73. .
.
5.920 - Lei de 19 de setembro
de 1973 - Estabelece dlretrizes para a ctassíücaoão de
cargos do acrvíçc Civil do
Distrito Federal e de suas Autarquias e dá. outras providências. _ Publicada no D.O.
de 20-9-73. .
.
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5.921 - Lei de 19 de setembro
de 1973 - Fixa os valores de
vencimentos dos cargos do
Grupo
Outras Atividades
de Nlvel supertor, e dá outras
Providências. - Publicada no
D.O. de 20-9-73.

5.922 - Lei de 20 de setembro
de 1973 - Autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra, as Secas (DNOCS) a

doar ao Município de Moradflo
Nova, no Estado do ceara,
imóvel que menciona. __ Publicada no D.O. d-e 24-9-73.
o
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5.895 - Lei de 19 de junho de
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ATO COMPLEMENTAR

ATO COMPLEMENTAR N' 98, DE 7 DE ACOSTO aE 1973
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferem os
artigos 9.°, do Ato Institucional r.,O 5, de 13 de dcaembro de 1968. e 3.6, do
Ato Institucional li.o 14, de 5 ce setembro de 1969, resolve baixar o seguinte

Ato COmplementar:

Art. 1.~ O Ministêrio da Fazenda poderá intervir na aõmímstrneão da
empresa que exploro, a quauruev titulo. bens imóveis connscedcs com
fundamento no art. 8.0 do Ato rnstrtuctonar n. O 5, de 13 de dezembro
de> 1968.

Art. 2.~ A representação ativa e passiva da empresa, será. exercida
pelos interventores, na forma definida em portaria do Ministro da Fazenda
Parágrafo único. Para a representação judicial da empresa funcionará
um membro do MírrístérIc Público Federal designado pelo Procurador
Geral da República.
Art. 3.° A intervenção cessara:
I - se a empresa ressarce- o dano em Que se runõcu o ccnüsco e
t-odo díspêndío adicional que fóI felto para ao sua manutenção;
Ir - 15C os bens connscacos forem alienados em conjunto, na forma
do TItul-o XII do riecreto-íer n.0 200, de 25 de fevereiro de Hl67; caso em
que o adquirente assumira a reapcnsabíüdade por todos os enca,"g(l~
trabajhístas da empresa.
Art. 4,0 Este Ato complementar entra em vigor na data de sua
publtcação.
Brasllla, 7 de agosto de 19';':i; 152.° da Independência e 35. cía República.
E..'"4í1.IO Q. MfDwI
0

sutreao Buzatcl
Adalberw de narros Nunes
Dr/andc Geisel
Má/ir) Gibson Baroo.."'fl
Anrónlo Delllm «suo
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Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macedo
Mâno Lemos
Marcus Vinicius Pratíni d<.: Moraes
Antônio Dias l..e ue Junw
João PaUlo dos ReIs vezzosc
José Costa Cavalcanti
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N.G 15 DE 13 D<: AGO:>'l'O DE HI73

RSIJuZa a composição e o funciona.
menta do çOlégio que
eleoera o
Presidente da República, e dá nutraa providências.

O Presidente da República
FaçO saber que o Congresso xe.
cionul decret3 e eu sanciono a se,
guinte Lei Complementar:
CAPÍrULQ I

Do Colégio EleitOJ"a!
Art. 19 O Presidente da República.

será eteno. entre os bresneírce natos,

maiores de trinta e cinco anos e no
exercício dos direitos
políticos, em
sessão pública e mediante votação
nominal, pelo colégio eleitoral, cuja
composícêo e funcionamento esta Lei
Complementar regula.
Art. 29 O colégio eleitoral
cera,
por-se-a dos membros do Congresso
Nacional e dos delegados das Assem,
bléías Legísfativns dos Estados.
CAPÍTULO II

Dos Delegados das Assemble:as
Legislativas

Art. 39 Para a escolha dos delega.
dos das nssemoioies Legíslatívaa d03
F,stados observar-se-ão, no ano enterior àquele em que findar o mandato
presidencial, as normas (h~ste capitulo.
Art. 4~ Compete ao Tribunal Suo
perfor- Eleitoral. Dom base no numero
de eleitores alistados até
trinta de
junho. fixar, nos 45 (quarenta e em,
cal dias seguintes, o número de dele.
gados das Assembléias Legislativas.
Art. 5~ Até 30 (trinta) de serem.
bro, o líder do Partido Político apresentará, para registro, à. wrcsa da

AssembléIa, chapa dos candidatos a

delegados e suplantAA, contendo tan-

tos nomes quantas forem as vagas,
mais um terço.
Parágrafo única, Da ocupe somen,
te poderão constar nomes de deputados estaduais ou de seus snplentee.
Art. 0° A Mesa da
Assembléia
Legislativa mandará publicar no
Diário Oficial, dentro em 48 (quarenta e oito) haras, a partir do registro
a que sé refere o artigo anteno-, a
relação dos candidatos para conhecimenta de terceiros.
Art. 7." Se ocorrer morte ou nnpedimento insuperável de qualquer uos
candidatos regístcaôce. o ucer da
Partido o sutetítutré, comunicando,
para registro. o novo nem- à Mesa. ue
Assembléia Legislativa, ccgutndo-se o
procedimento previsto no artigo f,TI_

tenor.

Art. 8 A Mesa convocarã a Assam.
bléia Legialatdvu, na segunda quínaene
de novembro, para, em sessêo pública
e mediante votação nomtnci, cseojner
os delegados do ecrégío eleitoral, bem
como seus suplentes.
§ I." consioerar-se-ão eleitos delegados as eandídatcs que, dentro da
chapu mais votada. obtiverem n-mor
número de 3ufrúgioll.
§ 2° Os menos votados da chapa,
fi. que se refere o parágrafo
entece,
dente, serão SUpMrlte.!: da; rerJ'l'e,,~n~
tação.
~ 3° Apurado o resultado da eleição, a "Mesa da Assembléia tcgtslatíve, dentro em 5 (cinco) dias, corr.umoarã à Mesa do Senado Federal os
nomes c a qualificação dos defeaaôce
e seus suplentes.
Q

CAPÍTULO

UI

Dos Cand/ria/os à Presidéncia
da Repübllcr/,

Art. 9~ Os Diretórios
Nucrocars
doa Partidas .sonücos convocarão as

6

convenções Nacícnats para. no mês de
setembro, escolherem os candidatos a.
Presidente e Vice.Presídcntc da xe,
púbhca .
Art. 10. Realizada a> escolha, u
Partido requererá, dentro em 10 (ctCZJ
dias, à Mesa do senado Federal, o
registro dos candidatos à Presuíêncía
e à Vice_Presidência da
Repúbhca,
lnstrulndo o requerimento com:
I) cópia autêntica da Ata da Oon.,
venção Nacional;
m autorização
dos
candidatos
constante de documente com assina;
tura reoonheerea por taneüão:
rrn certidão do Tribunal Supcncr
Eleitoral de que os candidatos estão
no g020 dos direitos políticos.
Parágrafo único. Se qualquer dos
candidatos, escolhidos pela convenCão, não estiver filiado ao P;l:rMd::l,
ser-lhe-á aberto o prazo de 8 (oito)
dias para rase.to.
Art. 11. A Mesa do Senado l''(>.
dera] fará publicar no Diário Ojicial,
dentro em 48 (quarenta e oito) 110rflS,
o requenmento de registro dos canôi,
uatos para conhecimento dos mteres,
sedes.
Art. 12. Se ocorrer morte ou ím,
pedimento Insuperável de
qualquer
dos candidatos, a Comissão Executiva
Nacional do Partido,
dentro em 5
(cinco) dias, prcvidcnclará sua suhs.
titulção, requerendo à Mesa do aena.
do Federal o registro do novo candt,
dato, caso em que se procederá pela
forma prevista nos artigos 10 e 11
desta Lei.

Da Eleiçao do presidente aa
República

Art. 13. O COlégio eleltoral roumr-,
se.a, na. sede do Congresso Nacional,
a 15 de janeiro do ano em que findar
o mandato presidencial.
Parágrafo único. Prestdírá o oolé,
gic eleitoral a Mesa do Senado s'ederal que, com 10 (dez) dias, pelo
menos, de antecedência, fará pnbli.,
cal', no Diário do Congresso NaCIOnal,
ou no Diário Oficial, edltnl do aue
constarão:
I - o prazo para apresentação de
credenciais dos delegados das Assembléias;

11 - a hora de Instalação da sessão.
Art. 14. Aberts. a sessão e venrt.
uatla a presença da maioria absoluta
eos membros do colégIo eleitoral,
proccder_se"á à ejeíçêc do r'rcsicente
da República.
A:rt.
\5. consrdersc.so.a ~lcilo
Presidente o candidato que cbülver
m~lOria absoluta de votos.
Parágrafo único. Se nenhum can,
didato obtiver maioria absoluta na
primeira votaçaO. os escrutínios serão
repetidos e a eleição üar.se.â, no ter,
cerro, por maioria slmpjes.
Art. 16. O candidato a Vl.ce.Prfl"
aldente consxrcrar.se,a eleito em vír.,
tude da eleição do Presidente com ete
registrado.
Art. 17. O~ trabalhos da eíeíção
serão encerrados com a procremacsn
das eleitos.
Art. 16. Da ata da sessão do colegio eleitoral sera enviada cópia auten,
noarto ao Tribunal Superior F:l~it{rl"aL
CAPíTULO V

Das DispoSições Gerais
c Transitórias

Art. 19. O colégio eicuorm uii,o
tratará senão da eleição do prestcen,
te e do Vlce.Prestdente da Repúhliea ,
Art. 20. As despesas com li reunião
do colégio eleitoral e com o pagamen,
to de ajuda de custo aos seus mem,
broa COrrerão por canta cio congresso
Nacional.
. Art. 21. Os suplentes dos õcleg~_
aos das Assembléias r.eetsianves somente serão convocecos em case ce
vaga ou nos de Investidura do;; ti.
~ulaT~s em função de
Ministro de
Estado, Secretário de Estado ou r'ro.
[cito de Capital.
Art. 22. para as questões de ordem. e quaisquer outras que forem
suscitaoes no plenário do colégio eleí.,
toral, apbcam.se. no que couber- as
normas de Regimento Comum do
Congresso Nacional c, nu
oanssãc
deste, as dos Regrmentcs do aezaco
Federal e da Câmara ece Deputados.
Art. 23. Ocorrendo o caso do ern,
zo 79 da Constituição, o Tribunal Su,

Aros DO PODER

nertor Eleitoral baixará Instruções,
reduzindo os prazos previstos nesta
Lei.
Art. 24. O Tribunal Superior mcr.
toret fixará, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da publicaçã-o desta Lei,
o número dos delegados das assem,
metas Legíslatãvas, Integrantes do
colégio que elegera o Presidente e
o vtce.presídente da
República no
dia 15 de janeiro de 1974.

LEGL3LATIVO
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Art. 25. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 26. nevcsem.se as dísposíções em contrário,
Brasília, 13 de agosto de 11>73;
152. da Independência e 135.9 lia
República.
0

EMÍLJO G. MÊDlct

Alfredo Buzaid
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DECRETO-LEI N.Q 1.279 --

DF.

5

DE

JULHO

DE

1973

Altera o artigo I.", do Decreto-sei n." 343, de 23 de ciczemoro ae 1987, c dá
outras providéncirJ.8.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o
art;go 55, ítem n. da Constituição, decreta;
Art. l° O artdgc 1°, do Decreto-lei n- 343, de 28 de dezembro de 1987,
monnceuo pelos Decretos-leis número 1.091, de 12 de março de 1970, e
1.221, 6.e 15 de maio de ]972, passa a ter a seguinte redação, acrescido de
um parágrafo:

"Art. P Da receita proveniente da arrecadação do Imposto
trntco sobre Lubrificantes e combusuceis Líquidos e Gasosos a
que se refere o Decreto-lei n- 61, de 21 de novembro ue 1966. a
União destinará:
I - 8% (oito por cento) pura o s'unco Federal do Desenvolvimento Ferroviária
II - 7% (~ete par cento) para oonstuuíção do Fundo de Pesquisa de Petróleo, udmimstrudo pela. petróleo Bl'uslleiro S. A, PETnODRAS, para aplicação em programas de pesquisas geo16gicas, retacioneôos com reservas de petróleo bruto no território nacional;
III - 39,5% (trinta e nove c meio POl' cento) 00 Dupartamento
rcacioner de Estradas de Rodagem:
IV - 32% (trinta e dois por cento) aos Estados e ao Distrito
Federal;
V - 3% (oito por cento) MS Municípios;
VI - 0,2% (dois décimos por cent-o) 00 Ministério das Minas
e Energtn, para ctespesae com o assessoramento técnico do Gahinete do Ministro e da Secretaria Geral; custeio dos ssrvíços de
liscalizo..çao administra~iva e envidcncs tõcnícas c cíccurices no
setor de mtneração: e atendimento de situações de emergência a
crttêno do titular daquela Pasta;
VII - 1,3% (um e três décimos por cento) ao Departamento
Nacional da Produção Mineral, pura incremento das ativídadca que
lhe são próprias;
VIU -- 2% (dois por cento) para aplicação em programas reracionauos com míncríos nucleares, no território nacional, sendo:
a} 1% (um par cento) destinado iJ.. Comissão Nacional cteunergia Nuclear - CNEN, para apncação em levantamentos geológicos; e
b) 1% (um por cento) para cousuuncnc do Fundo de Pesquisa
de Minérios Nuülea.res, administrado peta Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear - CBTN, para aplicação na pesquisa e avaliaçao de reservas;

\'[013
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IX - 2% (dois por cento) ao MInistério da Aeronáutica para
serem aolicados na execução do Plano Aeroviário Naetonal ,
§ 1~ A distribuição das parcelas eestmaõas aos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com os itens IV e V deste
artigo. será efetuada segundo os critérios fixados no artigo 53, da
Lei n- 2.004, de 3 de outubro de 1953, e no artigo 30, do Decreto
nO 1. 379-A, de 11 de setembro de 1962.
§ 2 No caso do Distrito Federal e de Estados que não se subdividem em Munluiploa, será acrescida à cota que lhes couber a
percentagem correspondente aos Muntoíptcs,
3° A percentagem de que trata a afincá "b" do item VIII,
será destinada, em sua totalidade. no exercrcío de 1974, e na proporção de 50 % (cil'Jqüenta por cento), no exercício de 11175, ao Departamento Nacional da Produção Minera, - DNPM, para atender
a despesas com trabalhos complementares relativos a levantamentos geológicos através de sensores remotos".
Q

*

Art,. 2° As alterações íntroduaídas pelo artigo ante rim nos itens II e
VIII prevalecerão a partir de 10 de janeiro de 1974.
Art. 3." Este Decreto-lei entrará em vigor nu data de sua publicação,
rcvogucas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1973; 1520 da Independêncla e 85~ da
República.
EMíLIO G.

MÉDIcr

Antônio Delfim. Netto
Mário David Anareozzo
J. srorme Macedo
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dcs Reis vcrzosc

DECRETO-LEI N.Q 1.280
DE

JULHO

erorroça até 31 de

DI!;

1973

de~e-mbTO

~ DE

G

ãe 1973

o reçime espelJial M 'lue trata o
Decreto-lei n,~ 1.115, de 24 de julho de 1970.

o Presidente da República, usando
das atl'ibulçOes que lhe conrere Q item
II, do artigo 55, da Constituição, decreta:
Art. 1,9 O Parágrafo único do artigo 1.0 do Decreto-lei n.s 1,ll~', de 24
de julho de 1970, passa a vtaorer ('0111
a segumte redação:
"Parágrafo cmco. O regime e~
pecial de que trata esse artIgo
prevalecerá aL<fi 31 de deaembro U.:
1973. "
Art. 2.9 F:ste decreto entra-a em vlgor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho dI) 1973;
152," da Indepenõêncía e 85.0 da
rcepúbtíce ,
EM.h.lO G. MÉDr<:r

Ant6nJo Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini ae

tuoraee

DECRETO-LEI N.~ 1.281 -JUJ,HO DE 1iJ73

DI':

21

DEr

AUiCru a reaoçãa áo Parágrafo 1,°, do
artigo 7,", da Lei n." 4.357, de 16 de
julho de 1964, e dá outras [!To"l.'idén-

crcs ,

o Presidente da. República, no um
lia atribuição que lhe contere o artlgo 55, ítem !l, da Constituição, decreta:
Art. L" O parúgrato L", do artigo
7.", da Lei n,» 4.357, de lG de julho de
1964-, passa a vigorar com li seguinteredação;

"Art, 7," .. , .. , ,.,'" , .. , ..... ,'
~ 1." O Mmtstórro do Planejamente e Coordenação Geral, de
acordo com o artigo 7,", da Lei
n.» 5.334, ue 12 de outubro de
i967, fará publicar, mensalmente,
no

Diário OficiaL a abun.lizacnc

dos cocncícntes de vartação "do
poder aquisitivo da moeda nacional, e a correção prevista neste
artigü será rcíta com base -ic coeficiente em VigOL' na data em que
for efetivamente liquidado o créduo fiscal,"

ATOS

no POJ'JE!: LEGISc.ATI\'O

Art 2," O Mimstértc da F~zenda,
baixará instruções sobre P_ aplicação
das d1spcsicbes oeste

DeCl'C~o-lci

obrtgeçces - do 'rescuro
Tipo Reajustável.

às

Nacional

152~

Art. S." O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publico,ção, revogadas us disposiç.oes em
contrário.
Brusiba, 24 de julho d" gn'
152." da j ndependêncfa e -ll~.o dá
R.epúbllca.
EMiL10 G-, MJiDIC1:
Antônio Delfim Netto
João Paulo (los Reis vezrosc

DECRETO-LEI N9 1 282
,lUT,HO Im 1973

ArL. 59 &te Decreto-lei entrará em
vigor na dal-a de sua publtcação. cevogadas as disposições em contrár!n.
nrasrüa, 26 de julho de 1~73;

DF: 26

da

Independência

e

85~

da_

República.
EMíLIO G. Mi:DI{;I
Antônio ueinm Netto

° publicado
anexo mencionado no art.
no D. O. de 26

fOJ

julho de 1973.
DF.CRETO"LEI N' 1,283

D1: 21} DE

AGO!\'I'O DE 1973

DI>

OR quanUtatil-'OS das cresses de
Agente Fiscal dos Tributos Federais,
de que trata o Decreto-lei n" 1.024,
de 21 de outubro de 1969, I: da
outJ'a.~ providlncias.

Altera

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
m:t.lgO 55, item lII, da constjtutcão,
decreta:
Art. 1~ F:cam suprlrrndos 300 rtreaerrtosj cargos vagos na classe A e 100
(cem) cargos vagos na. cresse B da
série de classes de Agente Fiscal de
Tributos Federais cIO Quadro de Pessoei do Ministério da s'aeenda..
Art. 29 Ficam criados 400 (quatrocentos) cargos lia classe C da série de
classes de Agente Fiscal de Tributos
E'!Xlerais do mesmo Quadro c Ministério, ficando alterada a tabela do
Decreto-lei ne 1-024, de 21 de outubro
de 1969, na forma do Anexo I ao presente decreto-lei.
A.rt, 39 Os cargos da classe C serão
providos pelos Agentes Fiscais de
'I'rfbutos FMlerais habilitados na prova
de seleção reuliaada de acento com o
dísposto no artigo I" do Decreto
nv 66.779, de 25 de junho dc 1970,
obedecida a rigorosa ordem de elasstficaçâo.
Art. 49 As ccacesas decorrentes da
aphcnçâo elo presente Decreto-ler correr:io à conta ctos créditos próm-ios do
Mlnístcnc da Pazenun.,

Dispóc sobre o Imposto de Rendrr~
wtubele<;cndo incentivos para pe;g~
menta de dividendos aos acionistas
de Sociedades Anónimas de Capita~
Aberto, b8m como para a suoecri"ão de ações daql1ellls empresas e
de quotas de Fundas de
lnvesti_
mento, e clá outras providéncieis.
Concede incenticoe à críacdo de 11m
-mercaaa de Debêntur<:s.

O Presidente un República, usando
da atribuição que lhe confere o artí.go 55, ítem IJ, du consntuicao, de __
ereta:
Art. i- As empresas que, na forma'
da legislaçàc c regulamentação vigen.,
tea, sejam conceituadas corno Socíeõaoes Anônimas de Capital Aberto'
e que distribuam, a titulo de dividendo, mais de 25% (vinte e cinco por
cento) do respectivo lucro tríbutáoer,
poderão. a llart.ír do exercício nnan,
cerro de 1973, dedusar , pura efeito (10"
cálculo do lucro tributável, as importãncías que excedam àquela
base,
ersnvamente pagas como dtvídendos .
!l.s ações, Iimitada ..ista dedução a 25%
(vinte e cinco por cento) do mesmo.
lucro trrbutávcí .
Arl. 2 A partir do excrcícíc tínanceíro de 1974 - ano-base de 1973'
- serão integralmente dedutíveis da
renda bruta das pessoas físicas, para.
0

efeito de 'trlbutaçào pelo Imposto de

Renda, as tmoortâncõas provenientes,
de dividendos Ou bcnfffcaçõcs em
dinheiro recebidas das sociccaoes
unõnímns de capital aberto, que sejem, no mesmo ano, erettvamcnte
aplicadas na subscrição de ações nomínanvos novas da própria compunhía geradora do rendimento ou de
qualquer socredace anónlma de ca ot.,
tal aberto.
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l° M ímportãnctas incluídas e
deduzidas nas declaracões de rendi.
mentes das pessoas físicas, nas condi.
cões deste erugo, não serão computadas para efeito das demais deduções

autoríaadas na legislação fiscal em
vigor.
§ 2" O Ministério da Fazenda expedirá. no prazo de 130 (sessenta) dias,
as instruções relativas à forma de

comprovacão das aplicações
neste artigo.

refé1·tda.~

Art. 30 Independentemente do que
estabelece o item n e o § lodo artigo
56 da Lei n- 4.728, de 14 de julho de
19ô.~, e observadas as normas contidas
no Decreto-lei n- 1.161, de 19 de rnar;

co de l!J71, com as modífíoacões in.
tccdusídas pelo nccrcto.rer na 1.21'1,
de 26 de abril de 1972, fica facultado

as pessoas físicas abater de sua renda
bruta atil 30% (trinta por cento) das
tmpcrtánetas ereuvementc pagas na
aquislcâo de cota" ou certificados de
participação em fundos em condemimo, desde que tais valores moctüários permaneçam tnegccíáveís e tn.
transrenveis pelo prazo de 3 (três)
anos, contados da data de sua aqutst;

çâo.

Art. <lo Os resultados das cerreções morietártas do ativo tmcomccoo
e do capital de giro nua serflo ccnsí,
deradcs reservas para deito de apura.
ção do excesso de reservas em relação
ao capital, revocsoos 05 §§ 2" e ~o do
al"tigo 63, da Lei nv <l.723, de 11 de
julho de 1S65.
Parãgrafo único. As eventuais ín,
corporações dos resultados das ccr.,
rações monetárias referidos neste
artigo, quando se tratar de empresas
que tenham tttulos
negoctaõos no
Mercado de Cupitats, deverão ser orevramente comunicadas ao Banco Cen;
trai do aceen.
Art. 5° O imposto na fonte de que
-trata o artigo 13 do necreto-ter númc"To 401, de 30 de dezembro de 1968, no
..tocante aos dividendos
dístrthutdos
;'PÜT sociedades anônima" de
capital
:aberto passa a ser de 10% (dez por
ecntc) •

Art. 6~ Para efeito de determinar
a renda líquida sujeita 00 Imposto de
Renda, as pessoas Iislcas poderão aba.
ter de sua renda bruta :00% das qunnnas aplicadas na subscnção de debên,
tures que se destinem à cotoceção no
mercado, através de instituições financeiras, observados o limite máximo de
50% (cinqüenta por cento) da renda
bruta e as condições do" ertígos (6gomtes.

LEGrSLATIVO

§

1" O disposto neste artigo n.plica.,

se também à aquisição de debêntures

feita a instituições financeiras que,
mediante contrate com li sociedade
emissora, as tenham subscrito para
colocação no mercado.
§ 2~ Na hipótese prevtsta no para ,
grafo anterior, o abatimento será
calculado sobre o valor não superior
ao preço de wmda regtstrado no nan,
co Central do Brasil, c se aplica,
apenas, às compras de
debêntures
reauaeoas no prazo de 180 (cento c
oitenta) dias, contado
da data do
respectivo registro da enussêo no
Banco Central do Brasil.
S 3~ Quando se tratar de debêntures conversiveis em ações, o :\.bati.
mente de que trata este artigo será
de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 10 Os adquirentes que éese.
jurem uuueac.se dos abatiment.os pr c.,
vistos 110 artigo 6", acima, declararão
expressamente sua intenção, no ato
da aquisição, a fim de que a emitente
ou a vendedora das debêntures faça.
essa consignação do documento rome.
cido ao Inteteasado ,
Pará.~~fo único.
Na hipótese de o
adquirente. posteriormente ao ato de
aquístçêo. decidir Iazer uso do direito
ao incentivo nscul, poderá ercttvá jo
desde que restitua 05 titulas à ernitente ou vendedora para O~ fins do
disposto no ar~igo 9" e scgutnte .
Art. 3~ As debêntures sutecrues
ou adquirtdas Da forma dos artigos 6"
e 7° serão cbngatonamente custooiadas pela prcprra instituição financeira
interveniente, onde serão mantidas,
em nome do dehenturfsta, pelo prazo
de 2 (dois) anos, contado da data da
efetiva entrega para custódia.
Pnrágm Io único. As demais entidades vendedoras manterão convênio
com msntuíções financeiras, para as
quais ficam obrigadas a remeter, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da
operação. 05 titulas vinculados a1J
sistema de incentivos fiscais.
Al't. SO Ultrapassado o prazo pre;
visto no artigo 8~, sem que a debên,
ture seja liquidada ou levantada 11
oustódía os abatlmentcs a que se
referem o "caput." e o § 3° do lirtigo 6'
poderão ser renováveis para cace, novo
período subseqüente de 2 (doi::;) anos,
em nome do debenturista, desde que
a mesma instituição financeira con,
tmue responsável pela custódia.
Art. 10. O levantamento da custô~
dia, antes de exptraao O) prazo de 2
(dois) anos, poderá. ser efetivado, to.

Atos
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desde que o
o recibo da
custódia à repartição de seu domicílio
fiscal e seja por esta autorizado, mediante comorormsso expresso de re,
íncíusãc da "parcela correspondente ,H.>
abatimento da renda bruta, na declaração do exerci cio imediato.
Art. 11. Embora
consignado na
nota de vende nas termos do artigo
7° e, conseqüentemente, custocliados
os títulos, se o contributntc não se
utilioou, por qualquer motivo. dos
beneficios a que se rcrerc o artigo 6·,
a repartição fiscal,
constatada a
veraeldade, liberará imediatamente o
levantamento da custódJa, sem qual.,
quer ônus para Q mesmo.
Art. 12. As normas para execução
dos serviços de custódia de debêntures
serão baíxauua pelo Conselho Monetário Nacional,
A=t. 13, Aptíca.se aos juros atnbuídos a
debêntures subscritas ou
adquírtdae através de instituições tt,
nanoaíras o disposto no item II do
~ :.lo do crtãgo (i5 da. Lei nv 4. n::i,
de 14 de julho de 1965.

ser pago com intervalos tnrenores a
1 (um) trimestre, estando isento de
rnbutecão ,
Parágrafo único. Se o beneficiário
da correção monetária prevista, neste
artigo for pessoa juridica, a isenção
do Imposto de Renda ficara condi.
cionada ao cumprimento da dísposí.,
cão contida. no artígo 9° elo Decreto;
lei nv 1.089, de 2 de março de 1970,
AI't, 17. O valor dos rendimentos
produzidos pelos juros dai> debêntures
em geral sofrerá a incidência de rm,
posto de Renda descontado na fonte,
mediante a aplicação das seguintes
taxas;
I - Titulos de 180 (cento e oitenta>
dias a 719 (setecentos e dezenove) dias,
de prazo, a contar da data de emissão_. 15% (quinze por cento);
II ~ TitulOs de 720 (setecentos e'
vinte) ou mais dias de prazo, a con..
tar da data de emíssão - 10% (de~
por cento),
Parúgrafo único. Os juros de que
trata este artigo não poderão ser pagos antes de vencid.o cada período a
que se referirem,

Art. 11. Quando a emitente for
sociedade anônima de cajátat aberto,
a pessoa física que converter as cuas
debêntures em ações poderá abaçor
de sua renda bruta ate 30°,{> (trinta
por cento) do valor dos títulos con.
vertidos, sem prejuízo do abatimento
a que faz jus. nos termos dos adigos
6° e 9" deste Decreto-lei, desde que
decorridos pelo menos 2 (doiS) anos
na utilw.açã.o de tais beneficios.
Parágrafo umco Se, antes de
decorridos 2 (dois) anos da conversão.
a pessoa física vier a alienar a,s ações
provenientes das debêntures, devera
incluir, entre os rendimentos do ano
da alienação. a ímportãncía que Uver abatido nos termos deste artigo,
com relaçâ.c às ações alienadas, às
quais se aplica, desde a data da L'Onversão, o regime de custódia esta,
bc1ecictt) neste riccretc.ici.
Art. 15. As debêntures alienadas
após o gozo integral de qualquer dos
beneficias previstos nos artigos anteriores poderá ser estendido o regime
de incentivos do
artigo 6" e, posteriormente, se for o caso, do artigo
9", desde que a instituição financeira
rnterrnediárta mantenha o titulo em
custódia, não interrompendo sua tndisponibilidade _
Art. 1\$. O valor dos .::endimentos
produzidos pela correção monetãna
das debêntures em geral não poderá

Art. 18. O Imposto de Renda
calculado na forma do artigo prec-edente será sempre descontado na
fonte, qualquer que seja o cenencra.
rio dos rendimentos, inclusive pessoas
jurrcnces, no ato do pagamento dos
juros.
1° Quando
o tenencieno Ivr
pessoa física, será dispensável sua
identificação, sendo o imposto devido
exclusivamente na fonte.
2" Quando o oenencterto for
pessoa jurídica, o imposto retido na
fonte poderá ser deduzido do total co
imposto de Renda devido em função
do lucro apurado em balanço.
Art. 19, O deságio concedido na
venda ou colocação de debêntures no
mercado, por pessoa jurídica a passo",
física, está sujeito ao dflsconto do
Imposto de Renda na fonte, à ~'a?AO
de 15% (quinze por cento), no ato ca
primeira negociação, devendo ser ano,
tado no titulo, pela msutuicêo mtcr..
veniente, o valor da transação e do
imposto retido.
S 1· Considera-se deságio
a üírcrcnça para menos entre o valor no,
minal corrigido das debêntures c o
preço de sua venda ou colocação no
mercado.
2" Na circulação das debêntures
referidas no presente artigo, imposto

tal ou

parctatmcntc.

ueneftclárfc apresente

ê

ê

ã

°

ATOS

co

POI;ER

mio incidiriJ. na fonte nos ceságtos
concedidos entre pessoas jurídicas,
mas a primeira pessoa. jurtdíca que
vender ou revender as debêntures a
pessoa física deverá:
I - Reter o Imposto previste neste
.arttgc, calculado sobre o desagio re,
feririo no valor nominal corrigido do
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puuucccoo. revogadas as díscostçõcs
em contrário,
nrasíüa, 20 de agosto de 1973;
U,2." da rncepennêncte e B,~,o da
República.,
EMir,I::J G, MtDICI

Anf.ô1!t/ Delfim Netto

titulo:
II _

J:o;xir;ir

e,

identificação

do

adquírumc c o recibo correspondente
ao deságio;

DECRETO-LEI N9 ,.284 -

lU - Declarar na própria dehên;
'ture a retenção do imposto, 1".03 termas do item I, e o montante do

t.eciora âe interesse d.a Segura;nca va~
ClQnal. nOs [ermOs do arago 15, § 11,
ouneo: b. da Conetitnscõo. o Munce',
1--io de Anâp'Jlis, do EstrJ.ào de 0015,
e dá outras prOvil!/21.cias.

deságio sobre o qual incidiu; e

!\IJOS'i:) Dl!:

DE

28 Ilt:

J ~73

IV - Fornecer ao beneficiário do
dt%ágio declaracão da retenção do
imposto, na qual deverão constar a
identifleação da, debênture e ::1-.': riar,as
de sua negoctacão e do seu vencimenta.
-

O Presidente da H.ep(tbllca, no uso
das atríbutçôes que 1.'1<; ceare-e o U"'tigo 55, ítem I, da constituição ãecret,·

§ 3" A~ debêntures nas quais coristal' a aootaçáo de retenção de impos,
to prevista no § 2", item UI, deste
nrbigo, poderão circular t:nll'e pessoas
jurídicas e físicas, sem nova Incàdên.,
eia do Imposto, salvo se uma pessoa
jurldica revendê-la a pessoa fi~lca
eom deságio superior ao que ssrvru ce
foase â incidênicn do imposto pago,
-ceso em que o tributo incidirá sobre
a diferença entre o novo deságio e
.'0 já tributado, observado o disposto
.nc
2".

Art. 1ç, E' declarada de interesse
da Segurança Nacíunal, para 03 erertos do artigo 15, § 1Ç , alínea, h da oons.,
tttutção, o xruníctpto de t~;lápuli.s, da
E~ta.do de Gclús .
.ere. 29 Ao Municlpio l'6fel~.ct.:. na
artigo arucnor. a~lj-ea-Se o disposto
nos artigos 2Ç • 3 9, 49, e seus parágrafos, da Lei nv 5.440, de 4. oe junno de
1968, com a redação dada pelo neoreto;
Ie! nv 560, de 29 de! abzü de 1969,

~ /["
O deságio percebido por pes'301'.:> físicas. na eoutsícão das rlebôn ,

Art. :1." Este Decret.o-Iei entrar-á em
vigor na data de sua cubi'oaçâo, re,
vogudas as disposições em contrário,

*

turca rererroes neste artigo, será
obrigatcnarnente incluído pelo bene.
rtctàrto, na sua declaração anual ce
rendimentos, classificado eomc juros.
compensando-se o imposto retido na
fonte com o devido, de acordo com fi
uccíaraçêc anual de renuímcntos.

Art , 20, A inooservancia das dísposiçõe.': estabelecidas neste Decretojeí sujeitara
as instituições
inter.
venícntes iJ. muita igual a 115% rqutoee
por cento) do valor
da debênture.
imposta pelos competentes órgãos de
li~calízação razenoana.
Al't, 21. O Imposto de Renda retido nu, forma deste Decreto-lei será
::recolhido na torms. e nas condiçóo;,~
lixadas pelo Ministro da Fazenda, [W
prazo máxime de ;; (cinco) dias,
sujeítando-ae os ínrratorcs às pcnwtí.
daocs legais em vigor.
Art, 2~. O presente
necreto.tct
entrará em vigor 1l0\ data de sua

Drasilia, 28 ele agosto de 1~73;
1529 da jncepenoénctn e
859 da.
República.
Ei!.ríLro G. MtlJrCJ

Alfredo BllZUià
DECRETO~LEI

N° 1,235

SETEMBRO

DE 6 DE

DE 1973

Altera Ü!xto do oecroto-ies n." 717, de
31) de julho de 1>J6[1 e dá outra~ provià~nc!a3.

O r'resruente da República, usando
das atrtbuições que uie confere o artigo 515, item lI, da Constctuíção. decreta:
art. L" A Taxa ne Explnração de
Loterias, a Que se refere o arí-lgo 13,
do Decreto-lei n- 6,2159, de 10 de re-

Aros DO PODEa LEGISLATIVO
vereírc de 1944, alterada pelo artigo
14, § 3.°, do Decreto-lei n." 34, de 18
de novembro de j 966 e artigo 4." do
Decrcto-Iei n." 717, cre 30 de íunio de
1969, passa a ser devida sobre o valor
dos bilhetes efetivamentFJ vendidos,
em cada emissão,

Parágrnlo único. Nenhuma extracão de loterla estaduai será permtuda
Sem que, até a véspera da data designada para o sorteio, se efetue o pagamcnto da taxa a que se rcrerc este
artigo, correspondente .i extração irnediatamente anterior.
Art. 2," A cote, de previdência a
que se refere o artigo 4~ do DecretoDECRETO-LEI N° 1.286 -

15

lei n." 204, de 27 de fevereiro de 1967,
alterada pelo artigo L~ do Decreto-lei
n- 717, de 30 de julho de H169, passa
a ser devida sobre o valor dos bilhetes
crcüvamcnte vendidos, em cada emíssão
Art. 3.
E.~te
rieor-to-reí entravá
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as cüspcstçõcs em contrário.
0

Brasília, 6 de ,eõ''ll!uü de 1973.
da Independên-ta e 85." da
República.
152.~

EMn,Io G. M:ÉDICl

José Flávio Pécar,<:
Júlio Baratrt,

DE

21

DE SETEMBRO DE

1973

Modifica a legislação do Impos/o de Renda devido pelas pessoas físicas

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe comere U artigo 55, inciso lI, da constítuíçãc. decreta:
Art . 1" A partir do exerclcJo de 1974, o Imposto de renda progressivo,
devido anualmente pelas pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
Brasil, será cobrado de acordo com a seguinte tabela:

CLASSES DE RENDA LfQUIDA
(Cr$)

(%)

"-'------

Ate 10,700

n,
De
ne
De
Da
Do
De
n,

10.701
11.551
15.301
21.251
30.051
40.751
54.601
71.251
De W3.001
De 130.751
Da 180.751
Acima de

I Alíquotas
I

a 11.550
a 15.300
a 21.250
a 30.050
a 40,750
a 54.600
a 71.250
a 103.000
a 130.750
a 180.750
a 222.550
222.550

rsento
3
5

8
12
16

20
25
30

as
40
45
50

§ 1" O imposto é calculado em cada classe sobre a porção de renda
compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração de renda inferior a Cr$ 1,00 «hum cruzeiro).
§ ;]0 O imposto progressivo ó a sorna das parcelas correspondentes a
cada classe.
Art. 2° Este Decreto-lei entrará em vigor em 1" de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de setembro de 1973; 1520 da Independêncin e 35~ da,
República.
EMiLLO G. MÉvWI
José Flávio Pécora

IV -

DECRETOS~LEGISLATIVOS

t~) Faço saber Que o C(}l\gresr.C' Nacional aprovou, nos termos d-o ert
44,
mctso I. da consuuuçêo, c cu. Paulo 'rorrcs, 10 vice-areaíõento do senaco
Federal, no exercrcío da r'restdeoera, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 30, DE 19'73
Aprova os tertos ào Acordo CUltural e do Acorào !3á.'ico d@
cooperoçco Técnica e Científica, firmaàos entre a RepUbli<:a Federattva do Brasil e
República TOgolesa, em Lome, a S de aovembro àr 1[172.

!,

Art. 19 São aprovados os textos do Acordo CUltural e 10 Ac ,,·..to ae111co de Cooperação Técnica c cteaunce. firmados entre a R~pública s'eoerauve do Bra:oii e a República 'pogotesa, em Lomé, a :3 de novembro de

11m.

Art. 29 Este decreto leglsrattvo entra em vigor na data de wa puoüceçao, revogadas as disposições em contrário,
Senado Federal, 30 de junho ele 1973
PAULO TORRES

rv Vicc-Pr"sidelJle, no exercício da Presidência.
(") Os textos dos Acordos acompanham a publicação deste Decreto
Legislativo no Diário do conoreeso Nacional (Seção lI), de 4-8-73,

-----

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
44, inciso I, da Constituição, e cu, Paulo 'porres, Presidente do Senado Federal,
($)

Promulgo o seguinte
DECRETO I,F.G1SLATIVO N° 31, DE 1$:.73
Aprova o tllxto do Acordo Básico de Cooperaç2o TtÍcJ1icrt entre
o Governo da Republ'iea Federativa àv Brasil e o Governo da República Italiana, firmado em nranua. a 30 de outubro de 1972.

Art. 10 F.' aprovado o texto do Acordo Bàstco de cooperação Técnica entre o GOVCTllO du República scuerativa do Brasil e o Governo da República
Italiana, nrmado em Brasilia, a 3U ce outubro etc HI72.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtsposíções em contrário.
Senado Federal, em 8 de agosto de Hi73
PAULO 'l'ORnK5

Presidente do Senado Federal
(~)
O texto do Acordo acompanha a puulleaçâo deste Decreto Legislativo no DCN (Seção lI) de 9 de agosto de 1973.

Aros no PU))I;1l. LEGISLATIVO

(")

Faço saber Que o Cong;I'C'SW Nacional aprovou. nos termos do artigo

44, inciso 1, da Conr.titutçãc e eu, Paulo Torres, presídente do Senado Fectl)ra1,

promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1973
Apro~a os textos do Aeorda Cultu'Ial e do Acordo de Cooperação
récnxca, firmados entre a Rep!l.b!icrt Feâeraiuxi do Brasil e a Repúblic:a do D(loTllc, em. conionor. a 7 ae nocemorc de Hln.

Ar,. 1" 8)\0 ec-ovaeos 05 textos do Acordo cctturat e do Acordo de Cooccrncão 't'écntca, rmnaoos entre a P_"'publica Fe6eranVa do Brasil e a República do Daome, em contonou. a 7 de- novembro di: 1972.

Art. 20 Este cecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
revogadas as cnsposiçoes em contrarie.
Senado Federal, em 8 de agosto de- 1973
PAULO TORRES

sresidente do Senado
("f

Fed~l·:a.l

Os textos cos Acordos acompanham a publicação deste Decreto legis-

lativo no DCN (Seção 11) de s co agost-o de 1973.
(") reaço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
-44, íncíxo I, çlJ, corusituscac e eu, Paulo 'ro-res, Presidente do Senado F\eJjer~l,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 3<1. DE 1973
Aprova os textos do Acordo de Coop~ração Cultural e ão Acordo
de çoOperaçiio Ttc'llicu e cieunuca, firmados entre o Governo da
Republtca reaerouca do Brasil e o Consetno execuneo Nacional da
República do zes-e, em Drasllia, a 28 de teeereirc de 1973.

Art. I" São aprovados os textos do Acordo de Cooperação Cultura! e do
Acordo de Cooperação Técnica e Cientifica, ínmaoos entre o Governo da
'República Federativa do Brasil e o Conselho Exe-cutivo Nacional da República. do zatre, em urasnía, a 28 de reverecro de 11l7:::.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
-revocaoss aos disposições em contráno.
scnecc Federal, em 8 de agosto de 1973
PAULO TORRrs

Presidente do Senado Federal
(~) Os textos dos Acordos acompanham li pubucacão deste Decreto
iauvo no DCN (Seção II) de ~ de agosto de J 973.

Legi~·

(~)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
44, inciso I, da Constituição, e eu, r-aulo Torres, Presidente do Senado Federal,
promulgo I) seguinte

DECRETO U;GISLATIVO N° 34, DE 1973
Apl'ova o Acordo de cooueroçõo Tecnlca entre I) Governo da República reaerosnxs do Brasil e I) GOverno da Republica do Senegal
nrmaao em uacor. a 21 de uouemoro de 1972.
'

Art. }O E' aprovado v Acordo de Cooperação Técnica entre I) Governo da
República Federativa do Brasil e I) lJmo-erno da República do Senegal, rrncado em Dacar, a 21 de novembro de 1972.

ATOS

DO
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Art. 2" Este decreto legístat.vo entra em vigor na data de sua
'ievcxacos as dísposíções em cont,rilrlo.
Senado Federal, em 8 de agosto cc HI7~'

Presider::te do S'o'w.l.do Pederul
(') o texto do ACOTdo acompucna a publtcaçâo deste Decreto Legislativo no DCN (Seção TI) de (I de agns:o de 1973.
Faço saber que o

C(msres~o rcacíonut aprovou. nos
P~cuio 'roeres, Presidente

s l° -ela constnurcão. e eu,

-rromutgo o seguinte

termos do art. 55,
do Senado- seõerai,

DECRETO LEGISLATIVO N° 35, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.276, de 1 de junho de 1973.
Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-ieí n." 1.276. de 1 de junho
ce 19'73, que "concede Isenção do Imposto sobre Produtos Induatrfaltzados e dá

outras provídêncras ,
Seriado Federal. em 14 de agosto de 1973.
PAUI.() Tal/REI':

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 53,
da Constituição, e eu. Paulo Torres, Presidente do Se~ado Federal,
promulgo o seguinte
§

1~

DF:CRETO LEGISLATIVO N° 36, DE 1973

Aprova o texto li;; Decreiu-!ei n° 1.277, (/e 14 de j1mho de 1073.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.277, de 14 de
junho de 1973, que "autor-iza o Poder Executivo a promover a subscrição
no aumento do capital da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD".
Senado Fcdenü em ZI de ugosto de 1973
PAUto TORr.SS
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 55,
Iv da Constituição, e eu, Paulo 'torres, Presidente do Senado Fede:::al,
.prcmulgo o seguinte
,-§

DECRETO LEGISLATIVO N° 37, DE 1973
Aprova o texto rio necrero-zet n" 1.278, de 19 de junho de 1973.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nO 1.278. de 19 de
junho de H173, que "altera o art. 3° do Decreto-lei n" 1.264, de 10 de junho
de 1973, que modifica, no exercício de 1973, a, distribuição da receita provcmente ou. arrccadeçãc do Imposto Único sobre Lubrificantes e Comhnstwets Liquidas e Gasosos e sobre Energia Elétrica e dã outras providências" .
Senado F"deral, em 21 de agosto de 1973
PAULO TORRES
Presidente do Senado Federal

ATOS

no Pomm
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(") Faço saber que o Congresso jcac.onat nJl'OVOU, nos termos do ar-.
tigo 44, inciso I, da Constituiç!'io. e eu. Paulo Torres, Pl'csidcnt.e do Senado'
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 33, DE 1n3
Aprova o texto do Acord.o de Cooperaçdo Técnica e Científica entre a República Feácrativa do Brasl! e a Repliblica Arabe do Egitu, firmado no
Cairo, a 31 de janeiro de 1973.

Art. 1° E' aprovado o texto d" Acordo de Cooperação 'rêcmca e cíennnca entre a República Federativa do Brasil e a Repúhlíca Arabc do Egi-to, firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
Art. 2." Este Decrete Lcgls:ntiv'J entra em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrárío.
senado Federal, em 22 de agosto de 1U73
PAl.:LO

TmlRFS

Presidente do Senado Federal
(") O texto do Acordo acompanha a publicaçã-o deste Decret-o Legís-

re uvc no rnano ar.> conoreeso Nw"ic-'lJal (Beção 11) de :33 de agosto UI: 11)73.

c» Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos Lermos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o segutnte
DECRETO LEGISLATIVO N° 39. DF. 1973
Aprova o texto do Acordo Crllnr.nial entre a Rllpii.blica Fedemtil1a do BrasU
e c Conselho ExeCutivo NaCIOnal da República do zce-e, jinrwr:!o ep!
BrasílIa, a 2<; de tererctro :lI? 1973.

Art, F E' aprovado o texto do Acorda Comercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o COnselho Executivo Nacional da Republica do zarre, rmnaco em Brasília, a 28 de fevereiro de 1973.
Art. 2.° Este Decreto Legislat '10 entra em vigor na data de sua publt-.
cação, revogadas as disposições em contrário.
senado s'eôcral, em 22 de agosto de 1973
PAULO

TORRES

presidente do Senado Fede.::al
(") O texto do Acordo acompanha a publícação deste Decreto Lesrs-.
Ietívo no Duirio do Congresso Nt'J.L',onal (Seçao II! de 23 de ag-osto de 1973..

(*) Fuço saber que o oongcesso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, Inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do senadoFederal, promulgo o serrcõnte

DECRETO LEGISLATIVO N° 40, DE 1973
A )lrO'IJU o texto do A~m'ao ccmonnci entre u Repúblioo !<'ooeral1va ao Brasil.
e o Go~en!o da Remib!iea. de Gana, firmado em Acra, a 2 de 1l(Jvelllbro ae 11172.

Art. 1" E' aprovado o texto do acordo Comercial entre o Governo da
República Federativa elo Brasil e o Governo da República de Gana. fir-mado em acre, a 2 de novembro de 1Un.

Aros DO POllBR
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Art. 2.~ F..ste Decrete Le,":lslat'vo entra em vigor na da.ta de sua publicação, revogadas as dtspostções em contrérto.
Senado s'eueret. em 22 de agosto de 1973
Pi\'ULO

TOIlRF..':

Presidente do Senado Federal
C') O texto do Acordo acompanha a pubücacão deste Decreto Legía-

.latlvo no tncrío do Congresso NacionaL (Seção

m

de 23 de agosto de 1973.

(") Faço saber que o conj'resso Nacionai aprovou, nos termos do artigo 44, Inciso I, da constítuíção, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO

L~GISLATIVO

W 11, DE 1973

Aprova o texto da C~JniJenç'd? Gel'al de Cooperação Económica, ComeTl:i'lt
T6cnica, Cientltica e Cultural entre a RepúbLica Federativa do Brasil
e a República do zce-c, tirnuuio em nínsnoeo, a 9 de novemóro de 1972,.

Art :." E' aprovarto o tp.xto e,:r, Convenção Geral de! C<Joperagiio jsconôrnrca, Comercial, Técnica, Científica P. Cultural entre a Repú'olir.a rre·derativa do Brasa! e a RRpú'oliea do za.íre, firmada em rctnsnaee, a 9 de
novembro de 1972,
Aro. 2." Este Decreto I,egi,';!;'! H entra em vigor na data de sua publi'Dação, revoaaoes as chsoosíções em conuano.
Senado Federal, f'nl 22. de agosto de 1973
PAULO TOl\l.lES

presidente cio Senado F'edcrul

('-) O texto do Acorõo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diá.tio do Congr<!~so !l'aciona,l (Seção II) de 23 de agosto de 1973.
Faço saber que o conmessc Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
1", da Constituição, e eu, Paulo 'rcrres, Presidente do genado jeederal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO 1":0 42, DE 1973
Aprova o texto do Deol'eto-!f!'i n" 1.272, de 29 de maio de 1973.

Artigo único, E' aprovado c texto do Decreto-lei nv 1.272, de 29 de
muin de 1973, qUe "declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos da arbígo 15, § i-, alinea b, da õonstctuíção, os Municípios de São
João dos Fatos, do F.~tado do Maranhão, e Guadalupe, do Estado do Piaui,
c dá outras providências".
Senado Federal, em 23 ele agosto de 197.1
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
Faço seber que o Congresso Nactcna.i aprovou, nos termos do art. es.
1". da ConstItuição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NG 43, DE 1U73
ApNva o texto do ôecreto-íci n" 1.2'13 rze 29 de m.aio de 1973,

Artigo único, E' aprovado o texto do riecreto-iet n" 1.273, de 29 de
maio de 1973, que "declara de interesse da Segurança Nacional, nos ter-
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mos do artigo 16, § 1" alinea b, da Constituição, o .Munlcípic de
Redonda, do Estado do Rio de aanoíro, e dá outras prcvídênciae,".

Volta'

Senado Federal, em 23 de agosto de 1973
P.n:w T0I1I111S

Presidente do senano Federal
(~) Faço eeber que o congresso Nar:kmal aprovou, nos termos do artigo
44, inciso I, da constituição, e eu, Paulo Torres, presidente do Senado Fecerar, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 44:, DE 1973
AprOVll os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acardo'
de Cooperação Técnica e Ctent!jica entre a Ri>.públina Feâeratina do.
BraMI e a República da Costa do Marfim. firmados em Abiaian, a
27 de outubro ee 1972.

Art. 1" Bãu aprovados os textos do Acordo Cultural e zducecroner c do.
ACOrdo de Cooperação Técnica e crenunca entre a República Federativa do
Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em Abidjan, a 27 de'
outubro de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado s'ccoraí, em :.l4 de agosto de 1973
PAULO TO~~:E:s

Presidente do Senado Federal
(~) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legisla-tivo no tnarto do Congresso Nacional (Seção Ir) de 25-8-73.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
da Constituição, c cu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§ l°.

DECRETO LEGISLATIVO N° 45, D-E 1973
Aprova o texto do necroto-tet n° 1.274. de 30 de maio de 1973.

Artigo único. E' aprovado o texto rlo nsorero-ret n.O 1.274, de 30 de.'
maio de 1972. que "prorroga, ate 11176, mcrusívc, a vigUncill, do Decreto-lei
n.v 1,124, de 8 de setembro de 1970, que perm:te deduçãffi do imposto de renda das pessoas jurídicas para fins de arrabet.eação".
Senado Federal, em N de agosto de 1973
['l>ULO TORR[s

Presidente (lo Senado Federal
Faço saber Que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,.
§ lO, da consutuícuo. e eu. Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, pro-

mulg-o o seguinte
DECRETO LEGIST,ATIVO N° 41}, DE 1973
A.prova o texto do

D~c1"eto-lei

nO 1.275, de 1 de junho de 1973.

Artigo único. g' aprovado o texto do Decreto-lei n» 1 275. de 1 de junho de 1973, que "dispõe sobre a aplicação de recursos orçemectértcs consignados às universidades que menciona e da outras providências".
Seriado Federal, Aro 24 ele agosto de 1973
Pl>ULO TORRE:s

presidente do Sellll,do Federl.lj·

A.l'OS

DO ?OllEll

LX;GrSLArl"l<J

C') Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter-nos do artigo 44, inciso I, da. ccnstítuícão e eu, Paulo 'r'orres, Presidente do genado scccrei, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 47, DE 1973

Aprova o texto do Acordo comerctat entre a República

Fe-

derativa do Brasil e a República da Costa (lo Marjim, firmado em
AbUlian, a 27 de o?l.tubro de 1972.

nrt , l° E' aprovado o texto do Acordo Comercial entre a ltepüblica
Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmado em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vJgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em a8 de agosto de 1973
PAULO

ToHRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Aeordo acompanha a publicação deste necreto r.emsIatívo no Didrio do Congresso Nacional (Seção lI), de 29-8-73.

(~) Faço saber que O Congresso Nacional aprovou. nos termos do artigo 44, inciso T. da oonstttuíção e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 48, DE 1973

Aprova o texto do Acu1"do iwbre Cooperação cuuurat entre a
República Federativa cDv Brasil e a República Fede.ra.tj1J(1, da Nigeria, jlrmu.do em. Lagos, a 1G de nOlJfmbro .te 1972.

Art. l° E' aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entro a República Federativa do arasn e a Repúbllca Federativa da Nígér-ia,
firmado em Lagos, a 13 de novembro de 1972.
Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado pederat, em 28 de agosto de 1973
Q

PAULO

TO.I;n;~s

Presidente do Senado s'cucrai
(") Ü tc.'üo do Acordo acompanha a publjcaçãc deste Decreto Legtslativo no Diário do Congresso NacIonal (Seção II), de 29-8-7:-\.

(") Faço .'laber que o Congresso Nacional aprovou, nos Lermos do '\,)'.

tigo 44. inciso I, da Constdtuíçác e eu, Paulo Torres, Presidente do Sena,-

do Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DF. 1973

Aprova OR teztce do AnOTdo Cultural e do Acol'Clo üe coooeru.
cao Ti?t:nicu entre o Guverno da ReplÍblica Fedel'ativa do B1fUi! 6"
Governo da República Unida aoe Crrmarões (CAMERU.W), firmados em Iaundé, a 14 de noverllbro de 1U72.

cl

Art. 1" São aprovados os textos do Acordo Cultural e do ncoruo de
ccojieracão Tp.Cl1if1:l, entra o Governo da República t<cucrativ'i de urasn
e o Governo da República Unida dos Camarões (CANIERUM), firmados
em Iauncté, a 14 de novembro de 1972.

"
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Art. 2° Este decrete legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçõcs em contrano.
Senado Federal, em 28 de agosto de 11173
PAULO TORRES

I'l'esidente do Senado Federal
(~) O texto do .ácordo acompanha a pnhlicacâo deste Decreto Legislativo no tnarío do Congresso Nacional (Seção lI), de 29-8-73.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art .
55, S 1°, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado rrederar, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 50, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1.279, de i.i de julho de H\73.

Artigo único. E' aprovado

o

texto de Decreto-Iet nv 1.279, de 5 de

julho de 1973, que "altera o arügo 1° do Decreto-Iei n' M3, de 28 de dezembrc de 1967, e dl\. outras providências",

Senado Federal, em 31 de agosto de 1973
PA\,JLQ

'r!»'.RES

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art .
.55, § 1", da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 51, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1.280, de 6 de julho de 1973,

Artigo úníco. E' aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.280, de 6 de
julho de 1973, Que "prorroga até 31 de de~emnro de 1973, o regime eepecíal de que trata o Decreto-Iei nv 1.115-70",
Senado Federal, em 31 de agosto de 1973
PAULO 'rcenss
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, í-, da Constituição, e eu, PaUlo Torres, Presidente do SCIIado Federal,
promulgo o aegutnte
â

DECRETO LEGISLATIVO N° 52, DE 1973
Aprova o texto do Decreta-lei nO 1.282, de 26 de julho de 1973
Art.igo únioo. E' aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.232, de 26 de
julho de 1973, que "altera os quantttatavos da.s orasses de Agente Fiscal dos

'rrroutos weüeraís, ele qUe trata o Decreto-lei nv 1.021-69, c dá outras provídêncíns" .
Senado Federal, em 3 de setembro de 197:3
PAVLO

TORRES

Presidente do Benadc Federal
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(~)
Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do
44, mcíso r, da consutuíção, e cu, Paulo Torres, Presidente do senado
Federal, promulgo o seguinte

ar~.

DECRETO LEGISLATIVO N° 53, DE 1973
AprovlZ o text,; do Com)ênio H.ásico de cooperação Técnica entre o Governo da República Fe[/cTutivu do Brasil e o Governo aa
Repuf'!lcQ da v'ew'"utl", ramaao em Santa Helena do ua4cn. a zu
tia fevereiro de 1973.

Art. 10 E' aprovado o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica.
entre o Governo da República gerterattva do Brasil e o Governo da Repúbnca da Venezuela, firmado em Santa Helena de uairen. a 2U de rcveretro de 1973.
Art. 2" E.o:te decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 11 de setembro de 1973
PauLO TORRES
Presidente do Senado Federal
(") O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto LegL3lativo no Diário do Congre,"FQ NIl.r!onal (Seção Ir) de 12-9·73.
(~) Fuço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar
tigo 44, inciso I, da consutcxao, e eu, Paulo Torres, PresIdente do Senado Federal, promulgo o segulnt\'!

DECRE:TO LE:GISLATIVO N" 64, DE: 1973

os te:r;tos ao ACl'lrdo de Cooperar;ão Tecnica e do Acordo de Intercâmbio Cultural entre I) Governo da República Federativa do Brasil e o Go"(;erno da Re7lÚblica do Quênm, firmados
em Nairobi, a 2 de ievereirc de 1973.
Ap1"dv(ó

Art. 1c São aprovados os textos do Acordo de cooperação Técnica e
do Acordo de Intercâmbio Cultural entre o Governo da RepúlJlica Federativa do Brasil e o Governo da República co Quênia, firmados em
Naüobi, a 2 de fevereiro de 197,1.
Art. 2c Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pubücação, revogadas as cüspoaíçõcs em contrário.
Senado Federal, em 12 de setembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(~) OI: textos dos Acordos acompanham a publicação deste Decreto
Lcgíslatavo no tnono do Congresso Nac!onal. (Seçã.o II) de 13-09-73

(") Faço saber que o congresso Nucional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição e eu, Paulo 'forres. Presidente do Se-

nado }<'ederal promulgo, o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° ss, DE 1973
Aprova o texto da tcesoinçõo n" 2M, adotada, na
Conselho da 01'gan'izaçiío Intrmaoicnut do Café, em
de 1973.

22~

8e88&0 do

14 de abril

Art. 10 E' aprovado o texto da Resolução n- 264, que prevê a. prorrogação por dois anos do õonvêmc rniemccionet do Café, de 19138, adotada por ocasião da 22" sessão do Conselho da Organização Internacional
do oere. em 14 de abril de 1973.
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Art. 2 Decreto Legisracívc entra em vigor na data de Sua publicação, revogadas as cííspcercões em contrário.
Senado Federal, em 13 de setembro do 1973
Q

PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(~) O texto da Resolução acompanha a publicação deste Decreto Leglslutlvc no DiáJÍo do Congresso Nacional (Seção lI) de 14-9-73.

Faço saber qua o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
to da Constituição, e eu, Paulo 'rorres. Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO

N~

56, DE 1973

Aprova o texto do Decreto-lei n" 1.281, de 24 de julho de 1973.

Artigo único . E' aprovado o texto do Decreto-lei na 1.281, de 24 de
julho de 1973, que "altera a redaçiío do § 1°, do artigo 7", da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, e dá outras providências".
Senado Federal, em 13 de setembro de 1973
PAULO TORRl<;S

Presidente do Senado Federal

--

s'aço saher que o congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Antonio Carlos Konder Reis, l
Vice-Presidente do' Senado Federal, no exercício tia Presidência, promulgo
o seguinte
(*)

G

DECRETO LEGISLATIVO N° 57, DE 1973
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Té~n'ica entre
o GOverno da Repúblwrz, Federativa do Bras!! e o Governo da Re~
pública aa coumunc. firmado em Bogotd, a 13 de de"embro de 1972.

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo Bâsíco de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, firmado em Bogotá, a 13 de dezembro de 1972.
Art. 2" Este eecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 19 de setembro de 1973
AI>iTONlQ CAnLOS KONDER REIS
1" Vice-Presidente do Senado s'ederal,
no exercício da Presidência
(~) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decrete fegtslatcvo no Diârio do Congresso NacionaZ (Seção lI) de 20 de setembro
de 1973.

Fil.çO saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 72,
7° da Constituição, e eu, Antonio Carlos Konder Reis, l° VIce-Presidente
do Senado Federal, DO exercíoíc da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO 1'1." 68, DE 1972

§

Referenda

o

ato do Presidente da República que concedeu apoA,~seMor para A.çsunto.~ z.syió'la'ivus do Quadro cc Pessoal do Departamento Administrativo
do Pessoa! Civil.

eentaaoria a Pedro Auqusto csenesrcs.

Art. 1" E' referendado o ato do Presidente da República que concedeu
aposentadorta a Pedro nuaustc cvsnence, Assessor para Assuntos reate-
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taüvos do Quadro de Pessoal do Depal'ta.mento Administrativo do Pessoal
Civil.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 19 de setembro de 1973
ANTONIO

CARLOS KONDER

REIS

1" vrce-aresícente do Senado Federal,
no exerorcío da Presidência
(0) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da COnstituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

x- 59,

DE 1973

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da. Redo Brasil e o aoierno Militar Federa'l da nepública Federa~ da p.;we1w, tírmuac em Lagos, a lU do novembro

pública reaerauva
de 1972.

Art. 1~ E' aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo Mililar Federal da República
Federal da tcígéría, firmado em I,:;,gos, a 18 de novembro de 1972.
Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua oubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 21 de setembro de 1973
0

P"'OLO TORRES

Presidente do Senado Federal
(~) O texto do Aeordo acompanha a ~ub;icação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Ser,;oo lI) de 22~9-73.

~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
lO da oonstctuíçêo, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 60, DE 1973
Aprova o texto do oecreto-iet n." 1. 28S. de 2(l de agosto de ltl7S.

Artigo único. E' aprovado

o texto do Decreto-lei nO 1.288, de 20 de

agosto de 1fJ73, que "dispõe sobre o rmposto de Renda, estabelecendo ín-

oennvos para pagamento de dividendos aos acionistas de Sociedades Anônimas de Capital Aberto, bem como para a subscrição de ações daquelas
empresas de quotas de Fundos de Investimento, e dá outras providências.
Concede incentivos a criação de um mercado de Debêntures".
Senado Federal, em 21 de setembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal

v-

DEIS

LEI N." 5.896, DE 5 DE JULHO DE 1973

Altera o artigo 11 da Lei n." 4.284, de 20 de novembro de 19133
O Presidente da República

Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte LeI:
Art. 1:" O art. 11 da Lei n." 4.284, de 20 de novembro de 1963, pessa
a ter a seguinte redação:
"Art. 11. A revísãc de pensões ou quaisquer outros beneficios
não excederá, em nenhuma hipótese, 11.06 tndtces de reajustamento
geral de vencimentos, deferidos ao funcionalismo ctvn da trníão."
Art. 2." Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcaçãfl, revogadas
as disposiç1'.ies em contrário.
Brasllia, 5 de julho de 1973; 152.° da Independência e 65." da República.
EMÍLIO G. MÉmCI

Al1l'edo Buzaid.

LEI N° 5 897 - DE 5 DE JULHO DE HI73
oa not'(! redação ao artigo 17. ce l,ai número 5.538, de 22 de novembro de
1968 qu" dispOe Sobre a o7[lrmizaçiío do rrunmai de Contas do Distrito
Federal e dá outras prDvid~llcjas.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sancione a seguinte
Lei:
Art. t- O art. 17, da Lei n° 5.538, de 22 de novembro de U6B, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. O Ministério PúbUco junto ao Tribunal de Contas
compõe-se de um Procurador-Geral e três Procuradores-Adjuntos".
Art. 2° resta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
nreeme, 5 de julho de 1973; 152" da Independência e 85' dl1.
República.
EMíLIO G. MÊroCI

Ai!rerio Buzaid

LEI N.O 5 ese -

DE 5 DE

JULHO

DF. Hl73

Autori.~a

a Centrais EI6triCas Brasileiras S.A, - ELETROBRÁS a movi111.entar ~ Reserva Global de Reveniío Para o tim que especifica e da
outras p1'oviài!ncias.

o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Al'!,. 1.° stce a ccntraís Elétricas Brasileiras B,A, -- ELETROBRAS,
como admíníatcadcra da Reserva Global de Reversão a que se refere ao Lei
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n." 5.6:55, de 20 de maio de 1971, autorâzada a movimentá-la até o Iimite de
Or$ 2fJO.rOO.ooo,OO (duzentos milhões de cruzeiros), com o objetivo de promover fi. transferência para os concessionários estaduais de serviços públicos de energia elétríca, dos I'.istemal: de subtransmíssão da. Companhia Htdro RlMrica do São Francisco - CliESP, nas seguintes condições:
: - - os rp.cursos a serem utnteacce no pagamento serão reembolsados em
oito a coze parecias anuais do mesmo valor, monetariamente corriemcs:
lJ os juros a que se retere o § 5.", do artigo 4.n, da Lei n. o 3.6,'55, de
2Q de maio de 1971, na" serão creditados à Reserva. Global de xeversso scbre o montante ainda não rcemtojsadc.
Ar~. 2.~ Para, efeitos da remuneraçôo legal do mvesumento, os recursos
aplicados na eonlermídade cesta Lei semente integrarão o Investimento remuncrdvel dos concessionários estaduais dos serviços público:: de energia
elétrica à medida que as parcelas reronoas no inciso I do artigo anterior
forem sendo reembolsadas.
Art.. 3. O Poder Executivo providenciará no sentido de que seja cobccta com recursos orcamentános, nos exercioíos de 1974 a 1975, no ímportãncta ue crs 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de cruzeiros), destinada.
a COmpensa, o decrésctruo de rentabflidade dos concessionários do serviço
público de energia elctrtca, resultante do tratamento estabelecido por esta
Lei para os investimentos que serão transferidos.
A)L 4." Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, -evogadas
as disposições em contcéno.
BrasHia, :5 de julho de 1973; 152.0 da Independência e 85" da
Repúbllca.
0

EMiJ.!o G. MEDICI
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis veucsc

LEI

N~

5.899 -

DE 5 DE JULHO

ca 1973

Dispóe sobre a aqUIsição àos serviços
de eletricidadc da ITAIPU e dd outras providencias.

o Presidente da Repilblica
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. l~ compete a Centrais Elétricas
Bra.r;.lleiras S. A. - ELETROBRAS
-, como órgáo de coordenação técrúca, financeira e administrativa do
setor de energia ctécrrca, promovei- a
construção c a respectiva operação,
através de subsidiarias e, âmbito regional, de centrais etésricas de rnteresse supra-estadual '9 de sistemas de
teansmíssãe em alta e extra-alta tenSÕM, que visem il lntcgr ação interestadual dos sistemas e;~tricos, bem como dos sistemas ce transmissão destinados ao transporte da. energia etétrica produzida em apro....eitamentcs e·
nergéttcos bínacionata.
Parágrafo Ún~0') O soúer Executivo
poderá. manter soe a admínístraçâo da

ELETROBRáS linha de transrrüseão
cuja função seja a cransterêncta ou
intercâmbio de energia entre Estados, encempeüa de empresa concessionária de âmbito Estadual, desde Que
lccalizada fora do zstacc em Que cpel-C esta concessjonártw.
Art. 21' São consideradas ~ubsldiâ~
rias da. ELETRODRA.'3 de âmbito regional:
I _ centrais Elétricas do SUi do
Brasil S. A. - 1;i;LEP..üSUL, coro atuação nOS Estados do Rio Grande do
Sul, Santa catanuo c puraná;
n - FURNM, -- c~ntrais Elétricas
8. A" com atuação O') Distrítc Feuerct e nos !%tadc.s de São Paulo, Minas Gerai."., Rio de Jaceiro, Guanacara. Esplrito Santo. Goiás e Mato
Grosw, estes dois últimos, rcspecttvamen te, ao Sul -cios paralelos de 151'
3(}' lqUU1ZC graus c !;tinta minutos) e
lll\> (de7.oi'k> Zr&1.lsl;
IH -

Companhia Wdro Elêb:ica do
CRESF, com etueçao nos issteoos da 1%.hJa, Sergipe.
Alagoas, Pernambuco, Paratce, Rto
Grande do Norte, Ceará, Piauí e Ma·
ranhâc ;
São Francisco -
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IV ~ centrais El~tricas do Norte
do Brasil S. A, - ELETRONORTJ!.,
com atuação nos Estados de Goiás,
Mato Grosso, respecnva-nente, ao norte dos paralelos de 15~ 30' (quinze
graus e trinta minutos) e 189 (dezoito
graus), Pará, Amazonas e Acre e Territórios Federais de Rondônia, ROraima
e Amapá.
Parágrafo ümcc poderão ser consideradas, por eccreto. come de âmbito
regional, outras suosícnarías da , ...
ELETROBRAS, bem corno promovida
a redivlsão das áreas de atuação ce
cada uma delas.
Art, 39 A totabdade aos serviços de
eletricidade da IT.'\IPU, Usina de tese.
que, pelo Tratado eeiercaco em 26 de
abril de 1973, com a República do Paraguaí, para :1 aproveitamento htdreIétríco do trecho do Rio Paraná entre
o Salto Grande ne Sete Quedas ou
Salto de Guaíra e a Foz do Rio Iguaçu, o BrasU se ocrtgou n adquirir, será
utilizado pelas empresas concessionerias, nas cotas qUe lhes forem destinadas pelo Poder concecente .
Art. 4'" Ficam designadas as subsidiárias da ELETROB&AS, FURY,f,AS "
ELEI'ROSUL, para a aquisição da toateucece dos mcncionaoos serviços de
eletricidade da 1TAIPU.
Art, 59 FUR.,,"'lAS e l'~l,ETROSUL ceIebrerão contratos com e ITAIPU com
duração de 20 (vmtej anos, conforme previsto no ar-exc C do referido
Tratado, com base nos mercados de
energia elétrica nas respectãvas áreas
de atuação no ano anterior ao da celebração dos contratos.
~arágrafo único Par:t os fins de programação de instalações de geração c
de transmissão de energia elétrica,
bem como dos rft teios estabelecidos no
art. 10, será fe;t~ esumatíva da âtvisse entre .t'""'UI~NAS e E:LErROSUL,
da totalidade d:. potência e energia
postas à disposição ~.) Brasil por ""
ITAIPU, com base nos mercados de
energia elétrica nas respectívas ereaa
de atuação DO Jl,DO ae 1980.
Art. 69 FURNAS e ELETROSUL
eoaetrutrão e operarão os sistemas de
erensmíseão em Ext:a-aiw tensão, bem
como as emouacoes que se fizerem
necessárias nos seus respectivos sistemas jã existentes, para o transporte da energia da ITAIPU até os pon1IofI de entrega às empresas ecnceseionártas referidas nos artigos 79 e 89,
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§ 19 A construção de instalações ter,
minais e de interligações entre 88
mesmas, que .~e fizerem necessárías l\
entrega da energra da ITAlPU a regiões metropolitanas, ficará também
a cargo de FUR."'lA8 e ELETROSUL,
§ 29 Na construção desses eístemae
de transmissão serão utilizados recursos previstos no art. 29 item IV, eunee a, da Lei n" 5,824, de 14 de novembro de 1972.
§ 3'" ss empresas coacessíonénas de
âmbito Estadual construirão e operarão os sistemas de transmíssãc que se
fizerem necessários ra.\'a o transporte
e distribuição de energis proveniente
de ITAIPU, recebida cio FURNAS e
ELETROSUL nos pontos de entrega
referidos neste artigo, bem como as
ampliações que se fizerem necessárlab
em seus próprios sistemas.
Art. 79 AS seguintes empresas OGnR
cessionárias: centreis Elé-tr1<:as de SAo
Paulo S, A. _ CESP, COmpanhia
Paulista de Força. e Luz - CPFL, centrais Elétr1c&5 de MinM Gerais S. Ao
- CEMIG, LlGHT ~ aervícos de Eletricidida.ãe S. A. Esplnto Santo Centrais Elétricas S .A. ESCELSA.
Companhia arusnetrs, de Energia Elétrica _ CBEE, Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - C'El'P, Companhia
de EletricIdade de f:,ras!lia CEB.
Centrais Elétncas de ooías S. A. CELG e Centrais memces Matogro.ssensea S. A. - CEMA'!', terão o prazo de 30 (trinta) ctes contados a partir da asstnetura dos contratos eludídldos no artigo 59, para celebrar coatratos com FURNAS, de 20 (vinte)
anos de prazo, para utilização em conjunto da totaudede da potência contratada por FURNAS CL'm ITAIPTJ e
da totalidade da energia vinculada a
essa potência contratada dentro do
mesmo espirlto do 'reatado firmado
entre a República Federativa do Bras11
e a República do Paraguai, em 26 de
abril de 1973, anexo C.
Parágrafo nmco O contrato qUe for
celebrado entre FunNAS e CESP incluirá a parcela da potêncte, e energIa
adquirida por FURNAS à ITAIPU, destinada ao sistema da LIGHT, no Estado de São Paulo, parcela essa que
será suprida através da CESP,
Art. 89 As seguintes empresas ccneeseíonértes: Companhia Estadual de
Energia Elétrica - aEEE. COmpanhla
Paranaense 1e EnergIa Elétrica
-
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OOPEL, e Centrais Elétricas de Santa
catarina S. A. - CELESC terâc o
prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da essmeture eos contrata; erudídos no artigo 59 para celebrar ccntratos com a EI,EIROSUL de 20 rviute) anos de prazo, ;Jarll. a utilização,
em seu conjunto, da totalidade da potenda contretaea pela ELETROSUL
ecm ITAIPU e da totanoace da energia vinculada ti. essa potêncía contratada, dentro do mesmo espftito do
Tratado firmado entre a República Fe..
derativa do Brasil e a República do
Paraguai em 25 de abri! de 1973, anexo

c.

Art, 99 A potência contratada com
FURNAS e F:LE;'l'l{OSUL petas empresas ccnceesionanee
mencíonadas
nos artigos 79 e 89 será rateada, na
proporção da energia por elas vendida no ano anterior aquele em que serão celebrados os contratos, a seus
consumidores nners e a empresas conceseíonanes que não as mencionadas
nos citados artígoa.
Parágrafo ünícc ceso a evolução do
mercado de energia etétnca de qualquer dentre as empresas concesetonarias mencionadas nos erüeoe 79 e 89
venha a justificar ,'ev:",àl, das potências e da energia por eies contratadas,
admltir-se-á tal prcceôtmento, desde
que a revisão pretendida possa ser
compensada pela revtsâc das potências e da energia. contratadas pelas
restantes empresas concesstonãrtas e 11juizo do Ministro das lIJf.1n& e Energia.

Art. 10. As empresas concessíonãrias mencionadas nos erugos 79 e 89 terão o preso de SO rscssente) dias, contados a partir da data em que entrar
em vigor o Ttata.ro referido no art.
39, para celebrarem COnvênios, reepectivamente com FURNAS e
.
ELE"I'ROSOL, com a ínterveníêncíe do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica - DN AEE e da. ••••
ELETROBRAS, cbjeuvenéo os suprimentos determinados nesta LeI.
119 Para os üns desses convênios, as
potências previstas par!! contratação
pelas aludidas empresas concessionárias serão propo1"Ciou.a1s à energia a
ser por elas vendida, no ano de 1980,
a seus eonsumídorns :f1JJa1s e a empreSBS coneessroner.as. que não as meueíonades nos erusoe 79 e 89, de acordo
com as projeções coordenadas e aprc-

vadas em seu conjunto, pela .....•.•
ELETROBRAS.
§ 29 Por ocasião da celebração d06
contratos referidos nos artigos 79 e 89,
essas potências serão reejustadea conforme disposto no art. 99.
Art. 11. As potências prevístes nos
contratos a que se referem os arnsos 79 e 89, deverão ser consideradas
como adicionais à maior potência constante dos contrates entre FURNAS e
ELETROSUL e. as empresas conceesíonarres das áreas de atuação respectivas, vigentes lia data desta Let ou
que vierem a vigorar 1".1~ a entrada em
operação da centrar elétrica de ....
ITAIPU, respeitadas >lS condições específicas de cada contrato.
Art. 12. A coordenacao operacional
dos sistemas interusaoos das nesioes
Sudeste e Sul será eretuada, em cada
uma dessas -ee'ões, p;.:~' um Grupo
Coordenador para ocerecac Interligada, Integrado por representanta da
ELETROBRAS e respccüvemente das
empresas ccncessrcnanes mencionadas
nos artigos 79 e b 9.
§ 1" A critério da ELETROBRAS poderão integrar 00< -erencoe Grupos outras empresas parüctpentes dos sistemas interligados.
§ 29 O Departamento Nacional
de
Aguas e Energia Elétrica _ DNAEE,
designará representantes junto aos
Grupos para particrperem de seus trabenios como ccsecvsdcn s.
§ 39 OS Grupos serão organizados e
dirigidos pela ELETROBRAS.
§ 49 Sem ereíto suspensívo do trabalho dos Grupos, as divergências entre a ELETROBRAS e as empresas
concessionárias participantes dos meemos, serão dirimidas pelo Ministro das
Mina.'\ e gnergta, por melo de recurso
da parte íntereesada encaminhado ao
Departamento Nacional de Aguas c
Energia Elétri<:a.
Art. 13 A coordonacêo operacional,
ao que se refere o artigo anterior, terá
por objetivo o-tncmai o uso racional
das instalações eeradoxas e de trensmissão existentes e que vierem a exíatir nos sistemas tntarlígados das Reeiões Sudeste e Sul, assegurando ainda:
I _ que se dê utüízeção prioritária
à potência e energia produzidas na
central elétrica de ITAIPU;
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II - que os ônus e vantagens deoorParágrafo único A ELETROBRAs
rentes das variações de condições hiseTa prevtamento
consultada sobre
drológicas em relacêc ao período hiqualquer concessão de geração requedrológico critico sejam rateados entre
lida ao Departamento Nacional de
todas as empresas cor-cesaíonáríaa daAguas e Energia ziétoca.
queles sistemas, de acordo com critéAl"t. 15. A ELEI'RCJBRAS submeterios que serão cstabclee'dos pelo poder
rá ao Mini:!tl'O das Minas e Energia:
Executivo:
I _ até 31 de deaemoro de 1978, o
III que Oi! ÔUU3 e vantagens deplano de instatações nccessárías ao acorrentes do ~l)nslllno dos combustíveis
tendimento das neeesstnaãee de enerrosscís, para atenuer às necessidades gia elétrica das Regiões sudeste e Sul
dos ststemcs tnterügaôos ou por impoaté 1981;
sição de interesse nacional, sejam raII _ até 31 de dezembro de 1974, a
teadas entre tortas as empresas conextensão deS3e plano ate 1990, revcn,
cessionárias daqueles sistemas, de aco em conta a construção da central
cordo COm cittenos QUe serão estabeelétrica de ITAIPU bem como das ccnlecidos pelo PDder zxeoutrvo.
trais geradoras mdíspensévcís à comoíementacêo da produção daquela cenParúgra.lo úntcr, A ooorúenecão opetraI elétrica.
racional podera estender os príncípíos
estabelecidos neste a:rtigO, à operação
Art. 16 O Poder nxecutrvo, no prazo
conjugada de ambos os sístemaa, a cride 12Q (cento e vintcj dias da data de
vig'ência desta Leí, regulamentará Q:3
tério da ELETROrmi.S.
arügos 12 e 13.
A:::t. 14 A parta- ca data da entrada
art. 17 ESta Lei entra em vigor na
em vigor desta Lei, qt.r.lquer concesdata de sua pubücaçac, revogadas as
são ou autorízaçãc pare nevas instadisposições em contrmto.
lações geradoras OlJ de transmíssáo
em extra-alta tmu!ã o nas Regiões SuBl'asllla, 5 de juJho de 1973;
deste e Sul, Ievarà em conta a utiliza152.Ç da Indcpendéncra e allo da
ção prioritária ela potênci.(t e da enerRepública.
gia que serão postas à disposição do
EMÍLJ:O G. J..U;D1CI
Brasil pela ITAIPU e adqui~idUll por
Benjamim Márlú Baptista

PURL'TAS e ELET'ROSUL.
LEI N°

5.900 -

DE

fi DE J'ULllO DE 1973

Fl:t.a os l;l!!rJre~ de vencimentos dOR cargos ao Grupo-Direção f! Assesso-ramento Su-periores; do Quadro Permanente do scroao Federal, e dá outras
provtdênt';w.~.

O r'restcente da República

Faço saoe- que o conmesso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1" Aos nívejs de classificação dos cargos de provimento em comissao
Integrantes, do Grupo-Direção c Assessoramento Superiores, código .... " •.
SF-DAS-100, do cuaoro Permanente do Senado Federal, estruturado nV3 termos ela Lei nO 5.645, de 10 de dezembro de 1~70, corresponõem, de acordo com
o ar-tigo 3° ca Lei Complementar n- lO, de 1971, os eegntntes vencimentos:
Níveis
vencímentos mensais
SF-DAS-4

SF-DAS-3

C"
7.500,00

7.100,00
6,600.00
SF-DAS-l
6.100.00
Art. 2" Alô grutancecoes uc representação e de nível umversrtanc e as
diartas á1 que trata a Lei nv 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas
a.eorções referentes aos cargos que Integrem o Grupo-Díreção e assessoramenta Supertores, são atsorvídos, em cada caso, pelos venciment-os nxaõos
210 artcgc sntcnor ,
SF-DAS-2

.aros

"
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Parágrafo único. A partir da vigência dos Atos de provimento dos cargos
!'R retere esta r.et, cessará para os respectívos
ocupantes o pagamento das vantagens especificadas neste artigo. bem assim
ce qualquer outra retribuição pelo desempenho de encargo doe direção e asscssorameztc superiores.
Art. 3" São orlados, nas Categorias Integrantes do Grupo-Direção e A::Jcoramento Superiores (SF-DAS-IOO) do Qu.udro Permanente elo Senado j<'ecrerei, os cargos de provimento em eomíssâo constantes do Anexo a esta LeI.
Art. 4' SáQ extintos os cargos isolados, de provtmento efetivo, da administração do Senado Federal, de Vice-Diretor-Geral, PL-O; Diretor, ['1.-1;
Assessor Legislativo, PL-2; e de Assistente do Secretário-Geral da Presidên<,la., pr~_3, vagos ou que venham a vagar.
§ 1" Af!3 cargos Isolados de provimento efetivo, a que se refere este artigo. corrcsponccm os mvcis de vencimentos Ilxados para os cargos do Grupo
O".Jeçã<l e assessoeamsnto Superiores respectivamente:
que írueg-am o Grupo a flue

vtcc-rnrctor-ecnn . ...•.....................................

Diretor.

SF-DAS-3
SF-DAS-2
8F-DAS-1
SF-DAS-l

l1...o,,<;eSSOJ Legislativo .........................•................
Assistente do Secretário-Geral da Presldéne.a
§ 20 As g-attncaçõcs dc representação e de nível untversttérto, bem ecmc
as manas de que trata a Lei n- 4.019 de ~ de dezembro de 19111, e respectivas absorções, que estiverem sendo percebidas pelos runcionanos de que trcT.& este artcgo. são absorvidas pejo vencimento fixado no art.igo l° para o ('01'rcspondent- cargo -em comissão, devendo a respectiva g'l'utificaçiio adicional
por tempo cie serviço 881'" carculada na forma do d.socsto no artigo le da Lei.
nO 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 5" O funcionário nomeado para cargo em eomissâo perderá, durante
" penedo ClT, que o exercer. o veccuncntc do "IH'gO crcuvo de que 101' ocupante. bem como qualquer vantagem acessória porventura percebida, ressaJt.ado5
o aataríc-ramíüa C" a gratificação acnciona; por tempo de serviço.
Art. 6" Os vencimentos rtxaeos no artigo 1" desta LeI somente serão apllecoes a partir da publicação dos Atos de provimento dos cargos criados por

esta rei.

paràgratc único. Na hipótese d", cargos já providos, os vencimentos, a
que lie retere este artigo, serão apltcados a partir da vigência desta r.ei.
Aro. 7" Ao<; despesas decorrentes âa apücação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orcamentarios propnos do Sanado jeeuerai.
Ar~. 8 Esta Lei entra, em vigor na data de sua pubtícnção,
Art. go Revogam-se as dtsposicõee em contrário.
0

nrasnia. 9 de julho df) 1973; 152." da Independência e 85 da República.
0

El>ItLm G. MEDICI
Attreao BuzaId

o anexo mencionado no art.

3~

foi publicado no D.O. de 10-7-73.

LET N' 5.901 -

DE

9

DE

JUuro

DE

1973

»czc-es de vencimentos dos cargos do r,-rllpa-Direç!io e assessorementa ~uperiOTes, do Quadro Permanente da Cá:mara doS Dl!putad08, e
di owroe providencia8.

Fi:;;!1 os

O Presidente lia República
Faço saaer que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. L" Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissuo integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro

Aros
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sermanent- d~l Cãmara dos Deputados, código CD-DAS-IOO, estruturado 1'06
termos da Ler n.'' 5.645, de 10 de dez",mbro de 19'/1), corrcspcndcm, de encrelo com 1J arttg-, 3." da Lei Complementar n.v 10, de 1971, os segutntce vencrc-entce fixadi1f. para cargos do Poder Executivo de atribuições igual:; OCl

ussczuclhudas ;

vencimentos
mensais

Níveis

(Cr:n

CD-DAS··4
CD-DAS-3

,...................

CD-Dl\S-;;

'.. ...........................•....•.........

CD-DAS-l

Are. 2.°

A.~

i . .'jOO.GO
7.100,00
G.6~O,OO
3.1~O,OO

gr'l.t.Ifi('.ll;ções de representação e de nível universltárto e as

diárias previstas na Lei n.s 4.0HI, de 20 de üe-emoro de 1961, e respectívaa

absorções, rcfl'rent,es aos cargos que integram o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, «e que trata esta Lei. são absorvidas, em cada caso.
peles vencimentos fixados no artigo anterior.
rnrezrurc onrco. A partir da vigência do ato que transformar ou reerasstncar os cargos. funções e encargos de Gabinete que mtegrerão o Grupo
de que trara esta Le1. cessare para os respectivos ocupantes o pagamento àR,o,
vantagens csncctncaoes neste artigo. bem como da qualquer outra retribuição pelo desempenho de aülvldades de direção e assessoramento superiores.
Art. 3" Poder~ a Câmara das Deputados, na implantação da novo plano
de czassrncacüo de cargos, transformar em cargos em comissão, encargos
de Gab!nete e funções gratificadas a que sejam Inerentes at.rib;Iiç{)e~ de
ctrecãc. cneün ou assessoramento.
Art. 4. Parp o provimento do.~ Cal'!WS da Cat8F:oria-A~!'.eSSOl·rlmento
Superior será exigida a qualificação mínima de graduado em curso ue nrvet umversitárío, especíüco da área a que SI;l destinar O assessoramento.
Art. 5.° Aos cargos de Diretor. símbolo PL-l. de que trata o .cnec 3.~
da Lei n.v 5.BH1 de- li de outubro ce 1972, correcponctero os venetmentos fixaaos pnm cargos do Grupo-Direçâo e Assessoramento êupcnorcs, cócngo
CD-nAH-IOQ, de igual hjerarquta .
Paráprafo único. As graUficaçõc.c de representação e de nível universitário, berr como ao; diárias de que trata a Lei n.v 4.019, de 20 de dezembro
rII'< 19(,1, e- respectivas absorções, que estiverem sendo percebirh,<; pele.o
ocuparrtes efetivos dos cargos a que se rorere este artigo, são absorvidas pelo
vcncnnenre liXI.\GL' no artigo 1.° para o correspondente cargo em comíssão.
Art. 6. A gratificação por tempo ce serviço dolo: mretores efeulvas elo
Quadre de P eescc: da. Câmara dos Deputados será enlculada conjcrmc o dia .
posto no ilrt,i~o 1(1 da Lei n." 4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto np~t", rlrtigo a partir ~l~ jmpl~r.
taçâo de) Grupo-Direção e Assessoramento Super-iores na Câtnuru cos
0

0

Deputados ,

Art. 7." O nmcíonàrto nomeado para catao Pro rllmissiio perdera, durante () perrodc ~lJl que o exercer, o vencimento do cargo efetivo de quu Ior
Ml1p:m'.~, bn:" como qualquer
vantagem acessõne porventura oen-eutôa,
fúAAa.vados o saré.rfo-familía e a arat.íõcacõo ndiciona! por tempo de se.v.co.
Art.. 8" ():-; vencimentos fixados no artrgo 1,' somente serão apüearlos a
pr\r".It d'C data d!J, publicação do 81-0 de transf')rma~ã() ou reclassíücaçãn rios
atuats c:,l'!rn:; runçõea e encargos de direção f' assessoramento supertcres, em
carl-l0'l. Uljeg~rtntf~ do Grupo de que t.rata esta Lei.
Art.. !l.o As rtespesas decorrentes da aplic8ç"o desta Lei serão etoncrdas
peío., recursc s crcementanos próprios da Câmara dos neoutanos.
Art. l rl. E"t~ T.p.i entrará em vrzor na data de sua publicação, revogarias
as disposições ore contrário.
P,l·l1,~mli. :J de julho de 1973; 1:'i2.~ da Independência e 85," da Hepúbllca,
EMíLIO G

MIÍDICI

Alfredo Buzaid

es
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LEI N." 5.902 -

DE 9 os JULHO DE 1973

os VWorl!J8 ae vencimento.~ dos caroot dos Grupos-Atividades dI;: Apoio
Legislativo Serviços Auxiliares e ServiÇDs de Transporte Ojicia! <3 PortarIa, do Quadro Permanente ela Ctlmara dos Deputados, c clã outras

l'lXa

-promâências,
ü Presidente da República,
Faço saber que o Congre~ Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. I." Aos níveis de ctasstftcação dos cargos de provimento eterívo,
das Categorias Funcionais dos Grupos a que se refere esta Lei, criados
e estruturados com fundamento na Lei n." 5.645, de 10 de dezembro de
1970, currespondcm 05 seguintes valores de vencimentos:
Grupo -

I -

Ativídarl85 de Apoio Legislat1vo
Vencimentos

Níveis

Mensais (Cr$)
5.2110,00
4.600,00
3.900,00
3.600,00
2.400,nO
2.000,00
1.500,00
1.300,00

CD-AL-B
CD-AL-'r

CD-AL-6
CD-AL-5

CD-AL-4
CD-AL-3

CD-AL-2
CD-AL-l

11 -

Grupo -

Serviços Auxiliares

vencimentos
Nrvels

Mensais (Cr$)
CD-SA-6

2.300,00

CD-SA-õ

1.000,00

CD-SA-~

1,500,00

CD-SA-3

1.000,00

CD-SA-2
CD-SA-l

900,00
600,00

111 -

Grupn -

Sel'viço$ de Transporte Oficial e portariu

Vencimentos
Níveis
Mensais (Cr$)
CD-TP-<l,

1.200,00
1.000,00

CD-TP-3

900,00

CD-TP-2

700,00
500,00

CD-TP-S

CD-TP-l

Art , 2.° As diárias de que trata a I,ei n. o ~.OHl, de 20 de dezembro di!
HIB1, e respectivas absorções. bem COmo a gratificação de nível UIlIVCl'sttàrtc, referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta TA!I,
íícarâo absorvidas, em cada caso, peles vencimentos fixados. no artigo untenor.
§ 1.0 A partir da vlgêncfa dos Atos de transformação ou transposição
de cargos para as Categorias. Puncíonnis, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagem; especificadas neste artigo.
~ 2." Aplica-se o disposto neste artigo aos runc'onãnos do Quadro de
Pessoal da câmara dos Deputados à medida que 05 respeccívoe cargos forem

ATOS
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cansrormedos OU tracspostos para Categorias rruncíonaía integrantes dos

"

demais Grupos, estruturados ou criados na forma da Lei n.s 5.6~5, de 10 de
dezembro de 1970.
Art. 3.0 A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro de Pessoa] da Câmara cios Deputados, que forem incluídos nos
Grupos de que trata esta Lei, e nos demais estruturadas e criados na forma
da Lo;o,i n. ".1345, de 10 de dezembro de 1970, será eajeulada de acordo com
o disposto no ar1iga 10 da Lei n.v 4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. Aos atuais runc'onanos que em decorrêncía da aplicação desta Lei, passarem a percebe-r, mensalmente. retribuição total inferior à que vínhem aurertnco de acorde com a legislação anterior, será assegurada n diferença, corno vantagem pessoal, nominalmente Identificável. na
forma do dispost-O no .<lrtigo 4", e respectivos parágrafos, da Lei oompternental' n'' 10. de 6 de maio de 1971.
Art. 4.~ 05 inativos farão íue à revisão de proventos com base nQS valores de vencimentos fixados no Plano de Retrtbuíção para as cargos correspondentes àqueles em que tenham se aposentado, de acordo com o
disposto no artigo 10 do Decreto-lei n.c 1.255, de 25 de janeiro de 1973.
§ 1.
Para o efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
que tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aposentaacne, incidindo a revisão somente sobre a parte do pI'OVCIll.o correspondente
ao vencimento básico, aplícanco-sa as normas contidas nos artigos a- e 3."
desta Lei.
§ 2.
O vcncímonto, que servirá de base à revisão do provento, será
o fixado para a ciasse da Categoria Funcionai que houver absorvido o cargo
de denominação e símbolos ig-..lllis ou equivalentes aos daquele em que se
aposentou o runcíonarío.
§ 3. O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da
publ1cação do Ato de inclusão de cargos na Categoria Funcional respectiva,
Art. 5.° Os vencimentos fixados no artigo 1." desta Lei vigorarão a
partir da data do Ata de inclusão de cargos no novo sistema" a que se referem 00 parágrafos do artigo 2.".
Art. 6." Observado o disposto nos artigo..~ 8. item IH, e 12 da Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos crçamentáríoa próprios da Câmara
eos Deputados, bem como por outros recursos a esse flm rtestrnados, na
forma da tegístacêo pertinente.
Art. 7.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadRs as díepostções em contrário.
Brasilia, 9 de julho de 1[173; 1~2.o da rndependêncía e 85." da República.
O

0

0

0

Q

,

EMíJ..LO G. MtDICt

Al/redo Buzaid

LEI N." 5.903 -

DE 9 DE JULHO DE 1973

Fixa, os valores de vencimentos dos corças dos Grupos~A.tividades de Apoio
Leglstatwo, serviços Auxi!taTes e Serviços de Transporte Oficial e POTta-rw" ao I.,!uaaro rermaaeute do Senado Federal, e dli outras providencíus.

O Presidente da ReplÍbllca,
Faço saber que

'Ü

Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1.0 Aos níveis de claasificação dos cargos de provimento efetivo,
das õategorías funcionais dos Grupos a que se refere esta Lei, criados e

aa
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estruturados com fundamento na Lei n.t 5.545, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem os seguintes valores de vencimentos:
I -

Grupo -

Atividades de Apoio !,cgi.ç!atil)O

vencímentoe
Níveis

Mensais torsi
SF-AL-S
SF-AL-7

4.600,00

SF-AL-6

3.600,00

SF-AL-4

2.4110,00
2.000,1)0

5.200,00

ae-at-u

3,(100,00

6F-AL-3
SF-AL-2
SF-AL-l

1.500,00
1.300,00

II -

Grupo -

Serviços Aux"ilim'cs
Vencimentos

Níveis
Mensais (Cr$)
SF-8A-6

2.300,00

SF-SA-S
8,r.'-8A-4
SF-SA-S

1.900,00
1.500.00
1.000,00
900,00
600,00

8l<'-SA-2

SF-SA-l
III _ Grupo -

Serv1.ços de Transporte

oncua

e Portaria
Vencimentos

Níveis
SF-TP-{j
SF-Tr'-4
8F-TP-3
SF-TP-2

.,',.,., .. ,.,.,
.,
,
,.,

Mensais (Cr$)
1.200,00
1.000,00
" .. , .. "..
900,00
,.,',.....
700,00

SF-TP-l ., .. , .. ".,
,., .. ".,...
500,00
Art. 2." .As diárias de que trata a Lei n.v 4.0Hl, de 20 de dezembro de
1951, c respectivas absorções, bem assim a gratificação de nlveI universitário,
rcrerentes aos cargos que integram os Grupos, de que trata essa Lei , ncarac
absorvidas, em cada caso, pelos vencImentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vtgêncía dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o art. 1.0, cessará, para os respectivos ocupantes, o
pagamento das vantagens espectücadas neste artigo.
§ 2.a Apllca-se o disposto neste artigo MS rancícnartos do Quadro de
Pessoal do senado Federal, à medida que os respectivos cargos forem trensrocmacos ou transpostos para Categorias funcíonats integrantes dos demais
Grupos, estruturados ou criados na forma da Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro de rato.
Art. 3,° A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro de pessoa! do Senado Federal, que forem incluídos nos Grupos de
que trata esta Lei, e nos demais estruturados e criados na forma ela Lei
n.v 5.645, de tO de de7.Bmbro de 197(1, será calculada na forma do disposto
no artigo 10 na Lei nv 4.::l45, de 26 de junho de 1961.
'
Parágrafo único. Aos atuaís runcíonãnos que, em decorrêncta da apücacão desta Lei, passarem a perceber. mensalmente, retr-ibuição total inferior à
que vinham auferlndo de acordo com a legislação antersor será assegurada a
diferença como vantagem pessoal. nominalmente íõenttrícével, na forma do
disposto no artigo 4,°, e respectivos parágrafos, oa Lei Complementar n.v 10,
de 6 de maio de lS71,
Ar't. 4.° Os inativos farão jus à revisão de proventos com base nos varores de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos cor-
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respondentes àqueles em que se tenham aposentado de acordo com o
disposto no artigo 10 do Decreto-lei n,« 1.256. de 26 de janeiro de 1973.
§ 19 Pa';a ercíto do disposto neste artcgo, será COnsiderado o cargo
que tenha ""lvldo de base de cálculo aos proventos à data da aposentadoria, ineldlndo a revisão unicamente na parte do provecto corresponcente
ao vencimento bàaícc, aplicando-se as normas contidas nos artigos 2.° e 3."
rícsta Lei.
S 2.° O vencimento, que servrrã de base à revisão do provento, será
o fixado para a classe da Categoria suncronat que houver absorvido o cargo
de ctcnormnaçào e símbolos íguaís ou equivalentes aos daquele em que lie
aposentou o funcionário.
S 3° O reajustamento, resultante da revísêc prevista neste artigo. será
devido a partir da. data ria publicação dos Atos de inclusão de cargos para
a oategcna funcional respectiva.
Art. 5." Os vencimentos fixados no crt.ígo LQ desta Lei vigorarão a
partn- de data de pubncação dos Atos de transformação ou transposição de
cargos para as categoríats runcíocass correspondentes.
Art. 6 Observado o disposto nos artigos B". inciso IlI. e 12 da Lei
n.v 5.645, de 10 de dezembro de 1970. as despesas decorrentes da erntcecão
cesta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Senado
Federal, bem assim por outros recursos ti esse fim desunaaos, na forma da
iegisraçào pertinente.
Art. 7. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. E.Q Revogam-se as disposições em contrénc.
.arasrua. 9 de julho de 1973; 152." da Independêncta e 85." da República.
Q

Q

EMíLIO G. Mli:rma

A/jreàQ tsuuna

LEI N.O 5.904 - - DE 10 DE JUl.LK,

aI':

Hl73

Autoriza o Poder Execut.ivo a abrir à Justiça do Trabalho, em ttcror do
Tribunal Regiunal do Trabalhu rZa B." Região. o credito especial de
Cr$ 394.140,00, para o tim que específica,
O Presidente da Repúbhca

Faço saber que o Congresso nacionat decreta e eu sanciono a scgutnte
Lei;

Art 1.~ ti: o Poder Executivo autortsado a abrir à .rusttca do T'r aba.lho ,
em favor do Tribunal Regional do 'I'rubalho dn li." Região, o crédito csoeciet
de o-s 394 ns.oo (trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e seis
cruecuosi, para atender [\5 despesas de complementação de obras da sete
d;:. Junta de Conciliação e Julgamento de Santarem, Pará.
Ar~. 2. Os recursos necessários à execuçiiD desta Lei decorrerão de
anulação ps.rcía! de dotação orcamentana eonslgnada nu vigente orcamanto ao subanexo 0800. a saber:
ois 1.00
0

oaoo

~

0809 OSOél UI06 1002 -

001 07 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

'Tribunal neetoner de Trabalho da 8.' Região
Edifícios Públicos
Construção e Instalação
Sedes das JUllLu..~ do Ooncüíacào e Julgamento em Abaetctuue e Oastanhaí -- PA, Breves - AM.
Obras Pllbl;ea.',
S1l4146
Lei entrará em vigor na data de sua pucücecão, revogn-

4.1.1.0 Art. 3." Est:t
dr·s as dlsposlçôes em contrrctc.
.arasüía. la de julho de 1973;
EMíLIO G. MtllIO

1.~2.0

Alfredo Buzaiá
António Delfim Netto
.loão Paulo dos Re!s venoso

da rndependêneía e 85." da República.
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LEI

N.~

5.905 - DE 12
DE: 1973

~E

JULHO

Dispõe sobre a cnacõo dos ccasezaos
t'edera! e Regionais de Enferm.açem e da outras provldt7lClaS.
O presidente da República

Faço saber que o Congresso Na.
eíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" São cncoos o COl1.5cJho
Federal de eruermagcm (COFENJ e
05 Conselhos Regionais de b:nfermagern lCORENJ, consutumeo em Sl:'U
conjunto uma autarquia, vinculada ao
MinIstério do Trabalho e Prevtdênesa
Social.
Art. 2Q O Conselho Federal e O~
conselhos nenoners são órgãos ,j',sdptínedorca do exercícto da profissão
de p.nfermelro e das demais pronssõcs compreendidas nas serviços de
enfermagem.
Art. 3~ O Conselho Federal, ao
qual ficam subordinados os consetncs
Regionais, terá jurtsdíção em tono o
terrttóno nacional e sede na Capital
da República,
Art, 4" Haverá um Con~elho Regional em cada Estado e 't'co-ítono,
com sede na respectiva capítal. c no
Distrito Pederaj ,
Parâgraro único. O Conselho Federal poderá, quando o número de
profissionais habilitados na unidade
da federação for inferior a clnqtlenta,
determinar a rormacno de regiões,
compreendendo mais de uma uniaane.
Art. 5" O Conselho Federal terá
nove membros efetivos e Igual uumero de suplentes, de
nacionalidade
brasileira, e portadores de dlploms de
curso de enfermagem de
nível superior.
Art. 6Q Os membros do COnselho
Federal e respectdvoe suplentes serão
eleitos POr matonn de votos, em escrutínio secreto. na Assembléia. dos
Delegados Regionais.
Art. 7." O Conselho Federal elegerá
dentre seus membros, em sua prtmcira reunião, o Presidente, o VicePresídente, o Primeiro e o Segundo
Secretários e o Primeiro e Segundo
Tesoureiros.
Art. 8" Compete ao Conselho Federal:
l-aprovar seu regimento interno
e 05 dos Conselhos Regionais;

II - instalar os
Conselhos aegfonais;
In - elaborar o Código de Deontologia de
Enfermagem e alterà-jo,
quando necessário, ouvtoos os Conselhos Regionais;
IV - baixar provímentos e txpê1ir
instruções, para uniformidade 19
procedimento e bom runcíonarnentc
dos consensos Regionais;
V - dirimir as ccvicas suscitadas
pelos Conselhos Regionais;
VI - apreciar, em grau de recursos, as decisões dos consenios
Regionats;
VII _ instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as
ínsígníaa da profissão;
VIII - homologar suprir ou anular
atos dos Conselhos Regionais;
IX - aprovar anualmente as contas e a
proposta orçamentária C:a
autarquia, remetendo-na aOs órgãos
competentes;
X - promover estudos e ca.:l:.panhas para aperfeiçoamento profissional;
XI - publicar relatôrlos anuais de
seus trabalhos;
XI1 - convocar e realizar as eleições para sua diretoria;
XIII - exercer as demais atribuições que lhe forem
conferidas
por lei.
Art. 99 O mandato elos membros
do Conselho Federal serã hcnoríftce
e terá a duração ele três anos, aurmtida uma recleiçâc .
Art, 10. A receite do conselho
Federal de Enfermagem será ccnsutuída de;
1 - um quarto da taxa de expe(lição da.'> carteiras pr<Jfisslon:ti.5;
II - um quarto das multas apücadas pelos conserhos neoonaie:
In - um quarto das anuidades
recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV - doações e Iegados:
V - subvenções oficiais;
VI ~ rendas eventuais.
Parágrafo único. Na organização
dos quadros distintos para tnscnçãc
de pronssíonats o consetho F'e,jeral
de I!:nfermagem adotará como crttérto. no que couber, o dísposto na
Lei c- 2.1104, de 17 de setembro de

1955.
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Os conseuios

no
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RegJoth~j~

serão instalados em suas rcspecuvas

sedes. com cinco a vinte e aro rnembras e outros tantos suplentes, to.tos
de nacionalidade brasileira. na urcporção de tri!~ quintos de .enre.rme',ws
e dois quintos de oronssionets das
demais catcg(lri~ de cessou: ,jl; enrer-mngem -ecu.aoas em 11.'1
parám-ato

ún.ro .

O

.'1I;m0C~

C~

membros dos Conselhos
Rcgj,;Y".r\\s
será sempre Impar e a sua fix\il:ão
será rena pelo Conselho reederer em
proporção ao número de proüssionats

msontos.
I\rt. 12
Os membros dos consclhos Re\tionais c -espeottvos sUille~1
tes serão eleitos por voto
p~~,,;c'aJ,
secreto c nhrlg~tóT1o em o'lp0r.a determinada pe:o Conselho Fcücrar em
AMf'mb!F-h ("jN'l' -eoer-taf-nente ccnvocada para esse fim
§ P
Para a elerçào referida nesre
artigo serão organlzadus chapas se,
paradas. uma para enrermecos e
outra para os dema Ia profissionais de
enfermagem, rortenôo votar. em -ncta
chapa, respectivamente, os pronsstonaís referidos no artigo 11.
§ 2e Ao eíeítor que,
sem causa
justa, deixar de votar nas
ere.coes
referidas neste erttgo. será llpllr.arla
pelo Conselho Regional multa em
importância r.orrespondente ao valor
da anuidade.
Art. 13. ecoe Conselho Regional
elegerá MU Presidente, Secretártc e
Tesoureiro, admitida a cnaçao de
cargos de vtcc-presídente
Segundo
Secretário
e Segundo
'penouretro.
para O~ Conselhos com mats de doze
membros.

Art. 14. O mandato dos membros
eos Conselhos I:{egionfl.is será hcuorifico e terá a duração de três anos,
admitida uma reeleição.
Art. 15
Regronaía:

Compete aos

consenios

deliberar sobre Inscriçào no
Conselho e seu cuncetemcnto;
I

11 - dracípítnar e rtscanzar o exercicio profissional, observadas as ou-etrraes gerais do Conselho Pederat:
In - fazer executar as Instruções
e provimentos do Conselho Ei'ederSoI;
rv - manter o registro dos prfJf;.<:síonais com exercício na tespeetivn
jurisdição;

v _ conhecer e decidir os assuntos
annentes a ética
profissional. ímponcl(l ns penaIídadea cabíveís:
vr
elaborar a sua proposta cecamentaría anual e o projeto de seu
rea.mentc Interno
~ submetê 105 a
a pro"~~âo do Conselho reecerai:
VIl
expedir a carteira proríssionM tndispcnsável ao exercrcu da
recnssão. a qual terá té pública em
Lodo o terntórto nnmonaj e

3Cr\lIC~!

de

documento de utcnttdnde;
VIIl
aetar pelo horn concerto cu
nroüssao e oos que a exerçam,
IX _ pnblicar retat oros anua,s de
seus tra bnthos c II -etaeac dos ,Jmfif.eíonnts regtstraoos:
X - propor ao Conselho
xecerat
medidas visando à melhoria do cxercicio prof'issronal ;
Xl _ fixar o valor da anuraace:
Xl] _ apn:sentar sua prestação de
contes ao
conselho pederar, até o
dia 28 de fevereiro de eaca ano;
XlII - eleger sua díretoría e seus
delegados eleitores ao Conselho Ft"~
deral:
XIV - exercer as demais atrrbuícoes que lhes forem conferidas por
esta Lei ou pelo Conselho Federal.

Art. 16. A renda dos consctnoa
Regionais será conetuutce de:
I _ três quartos da taxa de expedição das carteiras oroüsstonaís:
H _ três quartos das multas apü,

cacas
III - três quartos das anuidades;
IV _ ooacões e legados;
V suovencocs oncrats. de empresas ou entidades particulares;
VI - rendas eventuais.
Art. 17 O Conselho Federal e os
Conselhos Regionais deverão reunirse, 1Jp.10 menos, uma vez roensaimente.

peráeraro único. O conserneno
qUe raJtru:. durante o ano, sem hcença previa do respectivo Conselho, a
cinco reuniÕp..$ perdera o mancare.
Art. 18. AOS infratores do Co<:ltgú
de Deontologia de ênfcrmagem poderào ser aplicadas as seguintes
penas;
I - advertência verbal;
II _ multa:
UI - censura;
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suspensão do exercício proflssional;
V _ cassação do direito ao exercicio profissional.
§ 10 As penas referidas nos incisos
l, n. In e IV deste artigo são da
alçada dos Conselhos Regtonuts " a
referida no Inciso V, do Conselho
Federal. ouvido o Conselho Regl.r,nal
interessado.
§ 2" O valer das multas, bem c<:;mo
as infrações que Implicam nas diferentes penalidades. serão disciplinados no Regimento do consernc
Federal e dos Conselhos zearoneie.
Art. 19,

O Conselho Pederal '" os
Regionais terão ~abplil.
orôona de pessoal. cujo -emme ~erü
o da Consolidação des Leis do -rrabalho.
Art. 20. A responsabilidade neta
sestão administrativa e financeira
dos Conselhos caberá aos respectivos
diretores.
Art. 21. A composição do nrtmeiTo Conselho Federal de Enfermagem, com mandato de um ano, será
rena pOr ato do ~inistro do -rrahalho E' prevtõênr-:a Sl"lC'ill1. mediante
indicação. em lista tríplice. da A.~S(J
cteçãc Brasllelra de Enfermagem.
Con~elho,~

Parágrnfo único.

Ao C(]nf;",lho tse-

dera! assim oonststuído caberá.. \;li>m
das atrihu!çõE'~ prf!oVI~ta!': nesta ti";:
li,) promover as primeiras eleícões
para compostcõo dos Conselhos 'Re-

gionais e Instalá-los;
bl promover as primeiras elp:l,:(,es
para compcsícão do Conselho Federal. até noventa dias antes do término do seu mandato.
Art. 22. Durante O pertodc de
organização do Conaelho Federal de
nnrermacem. o MinIstério
do 't'ratenro e prcojctõnotn Social lhe far:ilitarã a utilização de seu próprio pessoai, matertal e local de traoatno.

Art. 23.

Esta Lei entrsré em vigor

na data de sua publicação, revogadAf
as disposiç5es em COntrário.
Brasüia, 12 de julho de lB73;
152.9 da Independência e 85.~ da
RepÍlbllca.
E~irtLIO G.

MEDICI

Júlio Barata

LEI N" 5.906 - DE 23 DE JULHO
DE 1973

Dispõe sobre a remaneroçao aos bom.,
beiros.1nHW1res do Corpo de .oom~
beiras do Distrito reaerta, e dá,

outras providênc-tas.
O presidente da Repüblica
s'coo saber que o Senado Federa-ldecreta e eu sanciono n, seguinte r.ei:
Titulo I
Conceituações Gerais

Art.
ração
Corpo
dera!
tos
dispõe

1" Esta Lei regula a re.nunedos
bombetros-rnilltares
do
de Bombeiros do mstntc pe.
a qual compreende vcnctrccn,
proventos e Indenizações, e
sobre outros direitos.
Art. 2° para os efelto.~ desta Lei,
adotam.se as segutntee
conccttca,
ções:
I - Comandante - é o título gene.
rico dado ao bornbeiro.rnilttar, cor..
respondente ao de chefe ali outra
denomínuçâo que tenha ou venha a
ter aquele que, investido de actorí.,
dade decorrente de leis e regiüame-i,
tos, for responsável pela admlntstração. emprego, instrução e cüsciouna
de uma organização de bombeirosmilitares;
II _ Missão, Tarefa ou Ativioade·
_ é o dever emergente de uma or_
dem específica de comando ou chefia;
lU - Organização de jsombeíros,
Militares - 6 a denominação genértce dada a unidade de tropa, escola,
«entre ou a qualquer outra unidade
administrativa ou operativa do corpo de aombeircs do Distrito Federal;
IV _ Corporação - é a denominação dada, nesta Lei, ao
COrpJ de
Bombeiros do Distrito Federal;
V _ Sede - é todo o território ao
Distrito FedlOrul;
VI _ Na ativa, da auva, em seccíço
ativo, em serviço na ativa, em anvt,
dade - e a situação do bomuelromilitar do COrpo
de aomteir J~ doDi:;trito lfedera1 capacítadc para o'
exercicío de curgo, connseâc ou encargo;
VII - Efetivo serviço - é o ereucomissão,
'la desempenho de cargo,

ou
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encargo, incumbência, serviço ou aü.,
vidade de comoeíro.mnrtar,
pelo
bombeiro_militai' em serviço attvc;
VIII - Cargo de bornbelro.mtütar
_ ê aquele que sI> pode ser exercido
por joinoeíro.rmncar em servíçc att,
vo e que se encontra cspccíncndo nos
Quadros de Efetivo, ou previsto,
caracterizado ou definido como tal
em outras disposições legais. A ceda
cargo de oombeíro.mürtar corresponde um conjunto de atribuições, ceve.
rei; e responsabilidades que se ~(Jnsti_
tucm em obrigações do respecuvo n.

tutar:
IX - Comissão, Encargo, jncum.
bência. Serviço ou Atividade de B':m_
befro.Mifítar - é o
exercicío das
obrigações que, pela
generajlcade,
peculiaridade, duração, vulto ou t. a..
turcea das atribuições não são catare,
gadas como posições tituladas em
Quadro de Eíetl vo, Quadro de o;'ga_
nização ou dispositivo legal;
X _ Função de bomheiro.rmhtar
_ é o exercício das congnçõcs ine.
rentes ao cargo ou eomtssâo .

Título II
Da Remuneração de BombeiroMilitar na Ativa
CAPíTULO I

Da Remuneração

Art. 3 A remuneração do bovn,
beíro.míntar 11& ntívu compreende:
I vencimentos:
quantrtatrvo
mensal em dinheiro devido ao bom,
beirc.míntar na ativa, comprcendcn.,
do o soldo e as gratificações;
II - Indenizações:
de conrormt.
dade com o Capitulo IV. cesto T1~ul0.
Parãgr<lfo único. O bombeím.mt,
fitar na ativa rua jus, ainda, a outros direitos constantes do Capitulo
V, deste 'rrturo.
0

CAPíTULO II

Do Soldo

Art. {O soldo é a parte básicil dos
vencimentos inerentes ao posto ou à
graduação do bombetro.muíter d:)!
ativa.
Parál4Tafo único. O soldo do orm_
cerrc.mnnar é irredut.ível, não está

sujeito a penhora, seqüestro ou atresto, exceto nos casos especificamente
previstos em lei.
Art. 5~ O direito do bombeiro.
milltar ao soldo tem inicio na date:
I - do ato de promoção, para o
Oficial;
II ~_ do ato da declaração, para o
Aspirante a.onctet ;
IH - do ato de promoção, para o
Suotenente e demais praças.
IV -- do ato de classificação, para
o aordeoc.aomccrrc de 2" cresse:
V - da incorporação no COry.) de
aomtetros do Distrito Federal, para
os voruntaríos;
VI ~ da apresentação no Corpo
de Bombeiros, qUlJ,.[ldo da nomeacao
inicial ou desip.;na~iio para qualquer
posto ou graduação no Corpo de
Bombeiros do uístrrto s'eoerat,
VII ~ do ato da matricula. para os
alunos da Escola dc s'ormnçuc de
OficiaiS.
Parágrafo único. rcos casos com
caráter retroativo, o soldo será oevrdo a partir ela<; datas declarada.:; nos
rsspectívos atos.
Art. 6" ãuspsnde.se,
tempcractemente. o direito C!O bomueiro.rmütn.r
ao soldo, quando:
I - em licença para tratar C!e Interesse particular;
II - agregado para exercer auvtdades estranhas à Corporação esí.iver em exercício de cargo público civil temporário c não eletivo ou em
runção de natureza civil, inclusive de
udmlrústraçãc indireta, respettaco o
direito de opção;
III - na situação de desertor.
Art. 7' O direito ao soldo cessa na
data em que o oombetro.mnrtar for
desligado da; ativa do Corpo de Bom"
beiro" do Dístrrto Federal por:
I anulação do incorporação,
desincorporação, licenciamento ou
demissão;
II - exclusão a bem da dísctpltna
ou perda do posto e patente;
IH - transferência para a re.~erv",
ou reforma;
IV ~ falecimento.
Art. sq O bcmbelro-milttur, conat.,
ccraeo uesaperec.dc ou exuaviacc em
caso de calamidade publica, em via;
gem, ou no desempenho de qualquer
serviço, terá o soldo pago aos que.
teriam direito à sua pensão muuar
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§ 1" No caso previsto Deste artigo,
decorridos 6 (seis) meses faLs,;,_á a
habilitação dos beneficiários, na for.
ma da lei, cessando o pagamento do

soldo.
li 2" Verí ífcando.sc

o rcupateui,
mente do bombeírc.mnítar, e apura;
das as causas de seu araetamcu'o.
cater.rhc.a se ror o caso, o paga,
mente da diferença entre o oolJl} a
que faria jus se tivesse permanecido
em serviço e a pensão recebida pelos
beneficiários,
Art.
9Q O bombeiro.militar no
exercício de cargo ou comissão, cujo
desempenho seja privativo do posto
ou graduação superior ao seu, percebe o soldo daquele posto ou gca,
duação ,
§ I" Quando, na substttutção pre.
vista nef'.te artigo,
cargo ou oomts,
são for aí.ribuivcl a mais de um posto
ou graduação ao substituto cate o
soldo ecrrcspcndcntc ao menor uetes.
li 2" para 05 efeitos do rííspcsto
neste wrtrgo, prevalecem os postos e
greõuacões correspondentes aos aar.,
goa ou ccrrnssõcs cstabetceídos em
Quadro de Efetivo, Qlladro de Orga.
nízaçâo ou dispositivo legal.
§ 39 O disposto neste artigo não 58
aplica às suustctuições por motive de
férias, núpcias luto, dispensas de
serviço ou licença para tratamento
de saúde, até 30 (brtnta) dias.

°

Art,

10.

O bombeirc.rmütar rece-

bera o soldo de seu posto ou gradua;
ção, quando exercer cargo ou eomis.
são atrlbuidos, tncnsüntamente, a
:2 (dois) ou mais postos ou graduações
e possuir qualquer destes.
Art. 11. O uombeíro.müttar con,
tinuará com direito ao 5010.0 do seu
posto ou graduação em todos <15 coa,
eos não prevtstos nos artigos 6' e 7",
desta Lei.
CAPíTULO

m

Das Gratificações
SEÇÃO r
Dispo.síções PreUminares

Art. 12. Gratificações são as par"
-tes dos vencimentos atribuidas ao
tomoerro.mnitar como estimulo por
atividades prortssíonaís e condições
.ôe desempenho peculiares, bem como
pelo tempo de permanência. em ser'Viço,

Art. 13. O bombciro.míütar, em
eletivo serviço, fará jus âs segvuitcs
gra.ttficaçôes:
I - Gratiflcaçãu de Tempo de ser;
viço;
II - Grat.ífícaçãc de Hebíutaçâo
uc Jsomtcíro.Mnítar:

IH Ativo.

Gratdfíoação

de

Serviço

Art. 14. Suspende.se o pagamen,
to das gretírtcações
ao oomceirc.
m.lítar:
I nos C&SOl> previstos 110 MLigo
6°, desta Lei;
II - no cumprtmer.to de pena de,
corrente uc sentença passada em
julgado;
III - em licença, por perfoõo snperior a 6 (seis)
meses ccnucccs.
para tratamento de saúde de ;:><'.so5oa

da famflla ;

IV - que tiver excedido os prazos
legais ou rceuiercentcrce de a.asta,
menta do serviço;
V - afastado do cargo ou comissão,
por Incapacidade prOflRSioll~.l ou
moral, nus termos das leis c regula"
mentes vigentes;
VI - no período de ausência nac
justificada.
Art. 15. O direito às grattncacões
cessa nos casos do erugo 7°, desta
Lei.
Art. 16. Obomlniro-m.illtar que,
por sentença passaün em julgado, for
abs-olvido de crime que lhe tenha s.do
Imputado, terá direito à5 gracu.ca ,
ÇÕI:5 que deixou de receber no p<;-"::odo
em que esteve afastado do serviço à
díspostção da Justiça .
Parágrafo úníoo. Do indulto per.
dáo, comutação ou livramento ~~r,di~
ctonet, não decorre direito do bom.
beíro.mínter a qualquer
remunera;
ção a que tenha deixado de teser
jus por torça de dísposítívc desta Lei
ou legislação especifica.
nrt , 17. Apllea-se ao bcmoerro.,
mnttar desaperectdo ou extraviado,
quanto às gratíücaçõcs, o previste no
artigo ao. e seus parágrafos, nesta
Lei.
Art. 16. Para fins de concessão
dai> gmtírícaçõcs, tomar.se.é por base

o valor do soldo do posto ou gradua,
cnc que efetivamente possua u bom.
betrc.míütar, ressalvado o previste no
artigo 9" e seus parágraõos, ~~ando
será considerado o valor do soldo ôo

A~os
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posto OU graduaç5.0 correspondente
ao cargo ou comissão eventual mente
desempen!illdos.
SEÇÃo l i

Da Gratificação de Tempo
de Serviço

Art. 19. A Oratíücacão de 't'mn,
po de Serviço é devida por quinqüê.,

ou no Exterior, são computados para.
os efeitos oeste artigo.
§ 3° Ao ccmbetro.mnnar que pos,
sua mais de um curso, somente serõ
atribuída a gratificação de maior va_
Ior percentual.
§ 4~ A gratificação
estabelecida
neste artigo e devida a partir da data
de conclusão do respectivo curso.
SF<ÇÃO IV

nlo de tempo de efetivo serviço pres;

na Gratificação de Serviço AtiVO

tndo.

Art. 20. Ao completar cada qutnqüênío de tempo de eretrvo serv.ço, o
bombeiro_militar percebe u Grav.tica.,
ção de Tempo de Serviço, cujo 1;11]or
é de tantas quotas de 5% (cinvj por
cento) do soldo do seu posto GLl gra,
duaçác, quantos forem os qümqüê.
níos de tempo de efetivo serviço
Parágrafo úníco , O direito (1, grntif'í caçâo comcca no dia seguinte em
que o
bombeíro.militar
completar
cada qüínqüêuío, computado na ror.,
ma da legislação vigente c rcconnc.
ciclo mediante publicação em bcietdm
da COrporação.
SEÇÃO

rrr

Da arati/"icação de Ilabilitaçã.o
de Bombeil'o_Militar
Art. 21. A Gratificação de Ha.bill..
taçâc de Bornbeiro.Mllltar é devida
ao bombeíro.míhtar pelos
~I,U:;QS
realizados com
aproveítamentc tom
qualquer posto ou graduação, con, as
percentuais a seguir fixados:
I - 20% (vinte por cento);
Curso d\: Aperfeiçoamento ue Ofi_
ctats e Sargentos;
II - 15% (quínse por cento):
cursos de Especialização de Ofiaiam e Sargentos ou equivalentes;
IH - 10% (dez por cento):
Cursos de Formação de oncaaíe e
Sargentos ou de Esper:1alüo;aç!i(l ele
Praças ele graduação inferior il. Tercetro.êargento.
§ l' A equivalência dos cursos referidos neste artigo será estabelecida
pelas jcormaa de Equivalência
de
Cursos. baixadas às Policias Mili.
tares e aos Corpos de Bombeiros Mj]i~
teres pelo E..o;tado_Maior do Exér~jto.
através da Inspetoria-Geral das T'oll~
elas Mllitares.
~ 2" Somente os cursos de exten.,
são, com rluração Igual ou superior
a 6 (seis) meses, realizados no e ars

Art. 22. A Gratificação de ger-víço
Ativo é devida ao bombetro.milttar
pelo desempenho de atividades sspO:"i.
ficas de seu CorPo ou Quadr0 em
uma das situações definidas nos artdgos 24 e 2.~, desta Lei.
Ad. 23. A GratificaçáQ de Serviço
Ativo compreende 2 (dois) tapes:
1 e 2.
Art. 24. A GratiflcaçãD de ser,
viço Ativo -- Tipo 1 - é devida ao
bombelrc.mlhtar que serve em uni.
dade de tropa ou em função de er.smo
ou matruçâo em estabelecimento de
ensJno ou instrução da Oorporaçêo.
Art. 25. A Gratdfícação de Servtçc
Ativo - Tipo 2 - é devida ao bom,
beirc.mílitar pelo efetivo desempenhe
de atividades niio enquadradas no
artigo 24, desta Lei.
Art. :16. Ao bombciru-mihtar que
se enquadrar, simultaneamente, em
mets de uma das ettuações rererkras
noe artagos 24 e 25. desta r.et. somer-,
te
atribuído o tipo de grablflcação
de maior valor percentual.
Art. 27. Os valores
percentuais
das gratificações rererress MS artigos
24 e 25 serão regulados pelo oover,
nadar do Distrito Federal.
é

CAPíTULO IV
Das

Indenizaçõe.~
SEÇÃO

r

Disposições preriminares
Art. 28. Indenização é o quantüa,
nvo em dinheiro, devido ao bombeiro;
militar para rossercímcnto de ees..
pesas impostas pelo exercício de sua
atividade, bem corno para compensar
00 desgastes orgânicos de que tre ta Q
artigo 56, desta LeI.
Parágrafo úníco , As tndentsações
compreendem:
a) Diál'lall;
z» Ajuda de Custo;
c) Transporte;

ATO~
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Representação;
Moradia;
j) comcencecão Orgânica.
Art. 29. Aplica_se ao
bombeiro.
militar desaparecido ou extrav.ndo,
quanto às indenizações. o prevteco no
artigo 8°, e seus parágrafos, desta
Lei.
6EÇÃO n
d)
e)

Das Diárias
Diárias são índcmzaçõea
destinada!'. a atender às despesas
extraorumártas de uhmentaçáo e de
pousada f! são devidas ao romnerro ,
militar durante seu atastamentc, de
sua sede, POr motivo de servlçe.
Art. 31. A:; diárias ecmprecadcm
a Diária de Alimentação e a tnene
de Pousada.
Parágrafo único. A Diár-ia de
.aumcntação é devida. inclusive.•10S
dias de partida e de chegada.
Art. 32. O valor da Dián::o de
Atímentação será regulado pelo GO~
vemador do Distrito Federa•.
~aràgrafo único.
O valor da Dilirb
de Pousada é igual ao valor atnbuído
â Diária de Alimentação.
Art. 30.

Art. 33. Compete ao Comandante..
Geral do Corpo de Bombeiros do D S,
n-ito Fedeml providenciar o paga,
mento das diárias a que fi?er ;U"; o
bombeiro.mlhtar c, sempre que íor
julgado necessário, deve efesuá.Jo
auíantacíamcnte, para ajuste de con,
tss quando do pagamento da rerm.ne.,
ração que se vcnnccc após o rcgr'es..
50 à Corporação, condicionando.se o
adiuntamcnto li. existência dos re.
cursos orçamentários próprios.
Art. 34. Não serão a.trtbuidas dia,
rias ao bombearc.mílítar:
1 - quando as despesas com ,dL
mentação e pousada forem assegura"

das:

Il - nos dias de viagem, quando
do custo cía passagem eatíverem cempreendídas a alimentação ou a iJ'l1lsa~
ca ou amoae:
lU
cumulat.ívarnente com a AjU.
da de custo, exceto nos dias de '11l1_
gem em que a alimentação ou a
pousada ou ambas não estejam com,
preendrüas no cnsto das passagens,
devendo, neste caso, ser computado
somente o prazo estipulado para o
meio de transporte crcuvemcntc requisitado;

IV - durante o afastamento da
sede por menos de
8 rottoi noras
consecutivas.
Art.. 35. No caso de
rerecimento
do uomoeíro.miütar, seus neruerros
não resuunràc as dmnas que ele
haja recebíno, aorantadamerne, se"
gcncto o arugo 33, desta Lei.
Art. 36. O bombciro.mihtar, quan,
do receber diárias, IndenIzara a .rrga;
mzaçác rmüter, poíxaal.mnítar Ou de
bombeiros_militares em que se a.orce
ou se alimentai', de acordo OO'l,"S
normas em vigor nessas. Orguní-aa.,
çõea.
Art. 37. Quando as despesas de
alimentação ou de pousada ou amtes. a que se relere o item 1, do artr,
go 34, desta Lei, forem
reausedas
pelas orgumaeçõcs miütares, oou. ie.ís.,
mnrtares ou de romoeíros.míhtares,
a índemzaçãc reepecuva sere rena
pela corporccão.
SEÇÃO UI

Da Ajuda de Custo

Art. 38. Ajuda de custo e a inde,
nízação para custeio de despesas ee
viagem, mudança e Instalação, exceto
as de transporte, paga auramcoe.
mente ao bombetro.rnüitar , &!Jvo
quando houver Interesse do
mesmo
em reeebé-la no destino.
AI't. 39. O combeíro.mnitar Lr'rá
direito a Ajuda de custo:
I _ quando designado para curso
Ou CSLUglO, do duraçac superia! a 6
(:>els) meses, oUJo desempenho ím,
porte em mudança de sede, cbececícc
o disposto no artigo 4ll, des'a r.et,
na ida e na volta;
II - quando designado para curso
ou estagio superior a 3 (trêS) meses
e inferior a 6 (seis)
meses, cujo
desempenhe importe em mudança de
sede, obedecido o disposto no <l.rtigo
40, desta Lei, na ida, e na metade
dos valores dispostos no mesmo artí ,
go, na volta;
IH
quando designado para curso
ou estágio Inferior ou igual a 3 ,t:cês)
meses, cujo desempenho tmport> em
mudança de :>OOe, na . metade dos
valores d1spostas no artigo 40, desta
Lei, na ida e na volta.
Art. 40. A Ajuda de CUl'to devida:
ao bombelro-mllltar será igual;
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I - ao valor correspondente ao
soldo do posto ou graduação, quando
não possuir dependente:
II - a 2 (duaaj veacs o valo! do
solde do P05to ou graouação, quando
}XISSuir dependente expressamente
declarado.
A~t. 41.
Não teré direito à Ajuda
de Custo o bombeiro_militar;
I designado para partícípar de
operações de manutenç.ão da ordem
pública ou para prestar serviço de
bcmoerro.mmtar fora da sede da
comcrecúo:
II __ desligado de curso ou escore
por falta de aproveitamento ou trau,
camento voluntário de
matrtcuta,
ainda que preencha Os requiaítcs do
artigo 39, desta Lei.
Art. 42. Besbítuirá a Ajucta de
Custo o bombeíro.müítar que a tiou,
ver recehíõo, nas formas c CiN\.H1S_
tãncías abaixo:
o

qu~Moill~~~~~m~~t:e~u~~U~i~S~~I~~e~

seu pedido;
II - pcla metade do valor recebido
e de uma ~Ó vez, quando, uté 6 tselsj
meses após ter seguido para, ClW';O cu
estagtc, deste for, a pedido, desugado,
licenciado, transferido para a ínatêví ,
dade ou entrar em ucença,
lI! - pela metade do valor mediante desconto peja décima parta (10
saldo, quando não sezutr destine por
motivo Independente de sua vontade.
§ I? Não se enquadra nas dísposf ,
çõcs do item II, deste artigo, a uecn.
ça para tratamento de saúde próprla ,
~ 2" O bombeiro.militar que asü.
ver sujeite a desconto
para resúí..
tuição de Ajuda UIõ Custo, ao adqnínr
o direito a nova Ajuda de CUJt<J. li.,
quídara Integralmente, no ato de re,
cebimento desta, o débito anterior.
Art. 43. Na concessão da Ajuda
de Custo, para efeito de cálculo de
seu valor, determinação do exe-ctcío
financeiro. constatação de dcpcncen,
tes e Tabela em vigor,
tomar.se.õ
como base a' data do aju.stç de cun-

tas.

Parágrafo único. Se o bomb~iro~
for
promovido, contando
antigüidade de data anterior a do
pagamento da Ajuda de custo, fará
jus à diferença entre {I valor ccste c
daquele a- que teria direito no posto
cu graduação atingido pela promoção.

mn.tar

Art. 44. A Ajuda de CrU;W não
será restdt.uída pelo bombelrc.mültar
ou seus benefidários, quando;
I - após ter seguido destino fOI
mandado regressar:
II -- OCOrrer o falecimento do bom,
bcíro.muítar, mesmo antes de .s~gu'r
destino.
SIí:ÇÃO IV

Do Transporte

Art. 45. O bombeiro-militar, n()S
dcstocaraentos por interesse do &er_
v.co. tem direito a transporte, por
conta do Distrito Federal nele compreendldas a passugem e à trans.açâo
da respectiva bagagem, de reercreuota
a rcsídéncta, se mudar em observân.
era a preacrfções legais ou recuíarccotarcs.
§ l~ Se os deslocamentog
importarem na mudança de sede con. de,
pendente, a este se estende {I mesmo
direito deste arttgo .
§ 2" O bomoeíro.mnrtar com r.e,
pendente, amparado pOr este artigo,
tera ainda direito lia traaspor ,e de
um empregado dcmesüco.
§ 3" O combeíro.mnitar da ativa
terá direito aiccu a transporte por
tonta. do Distrito Federal, quanco
ttvcr de efetuar destocurnentos rorn
da. sede da Corporação, nos seguintes
casca:
a) interesse da' Justiça;
b) concurso para ingresso em E~_
cotas, Cursos ou centros de Formaçâo, Especialização, Aperfetçoam-snto
ou Atuanzação, de interesse da corpcraçao;
c) por motivo de serviço, acccrrente do desempenha de sua envi,
dade;
ti)
baixa a orgameacão hospitalar

ou alta cesta, em virtude de prescn.
ção médica competente.
4~
Quando o transporte na-J for
realizado sob a responsabífidude do
rnstntc Federal, o bomneíro.miutar
será indenizado da qucnua correspendente às despesas decorrente" dos
direitos a que se refere este arolgo e
seus parágrafOS.
§ 5° O disposto neste artigo ~. .IJli~
ca-se ao inativo, quando designado
para exercer função na anvidace.
Art. 46. Para efeito de concessão
de transporte, ccnstoeram.se .fepan..
dentes do ccmberro.mnnar os dtepostos nos artigos 128 e 129, desta Le1.
â
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Pfl.râgrafo úníco.
Os dependentes
dírcttc "o
do bombetro.míütar, com

transporte pOr conta do Distrlt.ç rre,
deral, que não puderem acompanná,
lo na mesma viagem, por qua.quer
motivo, poderão raze.ic a contar de
30 (trinla) dias antes e até 3 ,t;êsl
meses após o deslocamento do 'I0m~
betro.míutar.
Art. 47.

O oovcracdoc do

Fedem] regutamentará

dos bombeiros.rnllltarcs
pendentes.
SEÇÃO

rnst-rto
seus ee-

o transporte
e

v

Da Repr2sentaçlío

Art. 43.

A Indenização de rtepre.

sentação
cesuna.se a atender às
despesas extraordinárias, ceccrrcctcs
de compromissos de ordp.m sodal ou
profíssícnul, Inerentes à apresentação
e

00

bom desempenho de attvlaades

em determinadas condições.
Art. 49.

As

condições

que duo

dlrf!lto à Indenização de Represanta.,
cão, bem como os seus valores serão
regulados pelo Governador do D),.;tri_
to Federal ,
Art. 50. O direito à Inderusação
de Representação é devido ao bem.
beiro.militar desde o dia em que seja
COnsiderado em uma das condíções a
serem estabelecidas na regul:uTl"nta.
çáa de que trata o artigo anter.or.
1" No caso de cargo 01l corn's~ã.o,
o direito à Indenização de aep-esen.
tacão é devido ao comteiro.rmt.ter
desde o dia em que o assume e cessa
quando dele se afastar em ca-áter
definitivo ou por prazo superior a 30
(trinta) dias, excetuadas as fér;1<J;.
§ 2Q No caso de arastamen' c- do

*

oeupanto efetivo do cargo 011 cornls.,

são, per prazo superior a 30 (tr\n~~J
dias. o direito à indenização d" Re,
presentecão é devido a partir desse
limite. a.oenas ao bombeiro.müita.r
substituto.

Art.

â

l.

Nos casos de represer-t a ,

cii.o ""n~'(üal e t.emnotárâa. de "a~~kr
tndtvtdua'l ou coletivo, as
despesas

correrão por conta de quanütat-vos
pastos à dtsrosscão da corporacão
pelo GOvernador do Distrito Federal.
SEÇÃo VI

Da Moradia
O bomoeíro.míütar

Art. 52.
em
atividade faz ,lus a:
I ~ alojamento. em sua orgarrízação, quando aquartelado;

II - moradia, para si e seus depen,
dentes, em imóvel sob a rcsconsacut,
dade da Corporação, de acordo cora
a disponibilidade existente;
UI - tnõentzação mensal "ara
moradia, quando nãc se encontrar na
sttuaçâo prevista no item H, 1ie:rnl'l.
§ 1" O pagamento da indenização
rejerf da no item III, deste
artigo,
será regulado pelo Governado. do
Distrito Pedcral .
§ 2' suspende.se, temccrartamen.
te o dircíto do bombeiro.militar 11:
indeni1.a-ç5,o para moradia, enquanto
se encontrar em uma das sttuacões
previstas no artigo (,9, desta Lei.
Art. 53. O valor da indenização
para moradia será regulado pelo rao,
vemaôcr do Distrito Federal.
Art. 54. Quando o bornbeiro.nvtll ,
lar ocupar imóvel soh a respcnsabuí.,
dade da Corporação. o quantlta"ivo
correspondente à
indenização para
moradia será sacado e recolhido pela
Corporação. para atender à conservação, despesas de condomínio e a ccns.,
trucãc de novas resreêncras para o
pessoal.
Art. 55. Quando o bombclro-rnl..
lítar ocupar imóvel oob a respcusa.,
bilfdade de outro órgão o quanttta,
tivo sacado na forma do artigo an.
terror toré o seguinte destino;
I
O correspondente ao alug1!iJ) e
ao condomínio, será recolhido
ao
órgão responsável pelo imóvel;
II - O saldo, se houver. eera em.
pregado na forma estabelecida no
artigo anterior.
SEÇÃO VU

Da Compensaç/'io Orgânica

Art. 513. A Indenização de com.
pensaçêo Orgânica. cujo valor ::nrrM.
ponde a 20% (vinte por cento) do
soldo do posto ou graduação, e ees,
tínada a
compensar os desgastes
orgânicos conseqüentes dos (Ü,:JOS
psteossomáttoos rssuitantes do cosem;
penha continuado da atividade esoecíat de mergulho com escafandro 011
com aparelho.
Art. 57. A attvtdane espccra, re,
ferida no artigo anterior devera ser
exercida em cumprimento de missão,
planos de provas ou de exeruiclos
determínados pelo comandante.cerat
da Oorporaçêo e devidamente nome,
jogados.
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Art. ~. O Comandante.Gersj da
Corporação estabelecerá as O1ISI1Õe",
DI': planos de provas ou de excrctcícs,
Que definirão os requi.o;ito.o; .aue o
bombeiro-militar deve s!ttisfazer para
que 111e seja assegurado o curei-o à
percepção da Indenização de COm~
pensaçãc Orgânica.
Art. 59, A Indenização de CO:'!l.
pensa"ão Orgânica é devida:
I -

nurama a

a.prendíaageut da

atividade especial, a partir na nata
do prtme'ro mergulho em escafandro
ou com aparelho;
H - Durante o período
eIT; que
e-stiver servindo na orgamzaçao de
bom be.ros-rnilitares reoponsavct pelo
cumprimento de missões de meli'llho
com eecaranoro ou CDm aparelhe; "'-o
bombeíro.münar quahí'icado

pala a

atividade, desde que cumpra Mo mís,
eõcs, planos de provas ou de axemt,
cíes estabelecidos para tal ntivi...tude.
§ l~ Não perderá o direito i percepção nesse indenização o bcrnocíro.,
militar:
al hospltnliaedo ou em ttcença
para tratamento de saude própría ;
bl afastado da sua organização
para. participar de curso ou estõeío
de especialização ou de aperretçca,
menti) relacionado com a en vi-rauc.
como instrutor, monitor ou aluno.
§ 2~ O aluno da Escola de FU'rl1'a.
cão de Oficiais da corporação. re.
crutado entre praças e que .iá tenha
assegurado o direito à. perccpçâu (la
Indenização de oompensacão O"gâ_
mca continuará a· recebê-la, até
o desligamento da mscora, na mesma
Importância. que recebia' por ocasião
da matrícula.
Art. 60, O plano de provas ou se
exercícios da atividade especial rc_
guiará:
1 - Duração do perlodo de provas ;
II - O numero mínimo de mero
guthos a ser cumprido em cad", período;
IH - A forma, as condições e a
maneira de calcular e homologar os
exercícios realizados;
,
IV - O processo de reconhecimen.,
to do direito à percepção da tnuem.
zação de COmpensação Orgânica.
Art. 61. ~ assegurado ao bom,
beíro.mílitar que tenha feito
JUS a
Indenização de COmpensação Orgâ_
moa, em decorrência de mergulhe
com escarenoro ou com aparelho, o
pagamento ücnnítívo dessa indeniza-

"

ção, por quotas correspondentes aos
anos (le efetivo desempenho da a,t\vl_
dade, observadas as regras scgurotes:
I - O direito a nereepção de cada
quota é adquirido ao fim de 1 (um)
ano de desempenho da atividad~ l'les_
de que o bomberro.nautar cumpra os
reouísitos fixados no plano de pr W:}f;:
II - O valor de cada quota é Igual
a VIU (um décimo) da inderuceção
integral correspondente ao poste ou
graduação

do

bombeu-o.militar

ao

concluir o último perfcdc de execução
do pl:\110 de provas;
IH - O número de quotas acena.
das ao bcmbetro.míjttnr não pode
exceder de 10 (dez).
Parágrafo úníoo . Em
fun",i-l'1 uc
rutures promoções, o homba.ro.rnlli.,
ter terá asseg-urada a evoluçá« dos
cálculos para o pagamento rl1lflllÜ~VO
da Indenização de Compensaçac. Or_
gânica, desde que, apõs cada ororuoção, execute, pelo menos
um :10VO
plano de provas ou de exercíc.os .
Art. 62. O valor das quotas, que,
nos termos do artigo 61, desta Lei,
asseguram o pagamento definltavr, Ú,
Indenização de compensação Org:i.._
nica acompanha as variações da T~_
bcja de Soldo,
Art. 63. O bombelrc.n-dlltar que
ainda não tenha assegurado o 'J"ga.
mente de:t"initivo da il1rlenizaçã.o in.
tegrat de que trata o artágo t, podera ser ceneãctaoo oeios arnacs b6
e fi9, desta Lei, até que complete c
número minlmo de quotas previsto.
Art, 64. Poderá ser suspenso até
90 (noventa) dias, o pagamento da
Indenização de Oomrensaçã-, Orgânica, quando o comteiro.muua. ín,
correr em infração da disciplina cxlgida para; o exercício da ativirladl' de
mergulho com escafundrc ou com
ê

aparelho.

Art. 65. .acnca.ee ao tomoer-o,
milHar,
quanto à
Inucnízaça« de
Compense..ç ão Orgânica. o dispos';v no
arttgo 7?, desta Lei . exceto quanto [,.0
seu item IH.
CAPITULO V

Dos outros Direitos
SEÇÃO I

Salário.Família

Art. 66. Salario-Família ê o AU'I(i.
lia em. dinheiro pago RQ ocmceíro-

.0
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militar para custear em parte, a -uu.
cação e assistência a seus rünos e
outros dependentes.
Parágrafo umco.

O Salârio.J:"ami.

lia é devido ao bombeiro.militar rio
valor e nas condições

prevista, Da

legtslaçâo peculiar.
Art

6'1.

O Snlárío.Familia i: Len.,

to de tributação e não sofre des-onto
de qualquer natureza.
SEÇÃO II

Da Assistêmna Médico_Hospitalli,r

Art. (lB. O Distrito Federal

pro-

porcionara ao tomtcíro.müttar c aos
seus dependente" assistência medico.
hospitalar utraves dos
serviços de
Saúde e de
Assistência
Social da

Corporecao.

Art. fi9. Ji:m princípio a organLzaçãc de saúde da corporação cesta,

na.se a atender o pessoal dela ucccn,
dente.
Parágrafo único. Em casos 65pC.
dais, o bornbcíro.mílitar poderá bat,
xar à organização hospitalar de outro

órgão, desde qUe seja por este fa.
culta.da a inte-rnação,
Art. '10. O bcmbeírc.mtlítar da
ativa terá hospitalização e trat.aznen;
to ~usteados pelo Dístnto Federa) em
vírtude dos motivos dtsposcos nos
itens I, IJ e IIJ, do a'rtigo 104, desta
Lei,
~

10 A hospitafização para o bom,

betro.mihtar da ativa, não eoqua,
rtrado neste artigo, será gratuita c tê
60 (sessenta) dias, consecutivos ou
não, em cada ano cívn.
§ 2" Todo bombeíro.müítar
terá,
tratamento POl- conta do Dlat.ribo Fe.,
deraí, ressalvadas as inrleni~,açf,es
mencionadas em regulamento,
Art. 71. Para os efeitos ('lo mvpcs.,
te no artigo anterior, ri íntcmaçac de
bombeiro. militar em clinicas ou nos.
pitais especialtsados, nacionais cu
estrangeiros, estranhos aos servíços
hospitalares du Ocrporaçào, ,,?rá
autorizada nos seguintes casos:
l-Em casos de urgência, quando
a orgentsação hospitalar da Corp(;ra~
ção na-o possa atender;
II
Quando a organização ncspt.
balar da Corporação não dispuser de
cllnica espectaltaeoa necessáne .
Art. 72. A assistência medico.
hospitalar do hombetro.mílttar será
prestada nas condições da prezonte

secao com os recursos prôprios da
corporação.
Art. 73. Os recursos para a assíatêncía médlcc-hospítalar aos de;.en_
dentes dos bcmbeíros.míhtarex provirão de verbas consignadas para a
corporação no orçamento do Distrito
Federal e de contribllições estabelecidas na forma do disposto no § ~",
deste artigo.
§ 10 Poderá
ser estabelecida a
contribuição de até 3% (três por een,
to) do soldo
do bornbeíro.mu'tar,
para v. constituição de um Funao de
Saúde, regulamentado pelo GiJv.;:rna~
dor do Distrit-o Federal.
s 2" Para efeito de arntcacac deste
artdgo são considerados dependentes
elo bomueíro.mítítar os definidos nos
artigos 123 c 129, desta Lei.
Art.. 74. AS normas, conôtcões de
atendimento e indenizações reteren_
tes à presente gcção serão reguladas
001' ato do Governo do Distrito Iec.,

deral.
Parágrafo unico , As praças especiais c as demais praças, da auve.
ficam isentas do pagamento de dia"
rias de hospitalização,
SEÇ:\O

m

Do Funeral

Art. 75. O Distrito Federal ....s eegurará sepultamento condigno ao
tombetro.müttaa-.
Art . 713. AuxíliO_Funeral e o auantttattvo concedido para
custear as
despesas com o sepultamento do toro..
betro.müttar ,

Art. 77. O Auxmc.runerai ecui.
vale a duas vezes o valor do soldo do
posto 011 gracuacâo do ccmoeno.rmlitar falecido, não podendo '<;;0;; tn,
ferior :I. duas vezes o valor do solde
de Cabo EM.
Art, 78, Ocorrendo o in'lectmentc
do hombetro.milltar , as sagucrtes providências devlOm ser observadas para
a concessão do euxnro.s'unerat:
I _ Antes de realizaria o enterro,
o pagamento do Auxilio punerer r erá
reíto a quem de direito pela corpomoãc, Independentemente de C11;al~
quer formalidade, exceto a da acresentação do atestado de ôbitoj
11 _ Apôs o sepultamento do bomheiro.rmlttar, não se tendo verifi~ado

o caso do item anterior,
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pessoa que o custeou, mediante ante,
scntacão do atestado de óbito, aon.
citar o reembolso da despesa, com,
provando_a com os recibos
em seu
nome dentro do crase de SO (trmtêt)
dias. 'gendo"lhe, em seguida, rcconhc..
cido u crédito e paga fi tmportáncía
correspondente aos recibos, até o vator.nmíte estabelecido no artigo an;
'teríor:

TIl - Caso a despesa com o sepul ,
·tamento, paga de acordo com o item
sntertor. seta inferior ao
valor do
Auxflio.Funeral estaoeteoído. a due,
-renca será paga ao~ eenenciartos
h~bilit:tr'ios a pE'n.~~,o de bombetrc.mi,
litar mediante petição
ao comun.
danfe-Gernl da Corporação;
IV - Decorrido o
prazo de ~O
·(trinl:.9) dhl;. sem reclamação do
AuxíliO_Funeral
por
quem
haja
costea r'n Q senulta.mento do bom,
"beiro-militar, será o mesmo pago aos
tecencraríos habilitados à pp.ni>ã" de
bombeiro.mflltar. mediante T.l~Ucã.:: ao
oomandante.cerat da Carporaçiin.

Art. '79. Em casos csocerers e a
'critério do Oomancíante.rterai, poeireta..
'derá a Corporação custear
'mente o sepultamento do bomuotro,
milltar.
Paragraro único vcnücanco.ss a
"hiuútesc de QUe trata este artigo, não
serã paeo. aos beneí'iciúríos, o l\.1.ixí_

"ho.Funcral ,
SEção IV
Da

Alimenta~ão

Art. 80, Tem direito â alimenta.
-ção pai' oontu do Distrito FedcrJ.l:
I - O bombetro.müítar ser vrnuo.
fi serviç(1. ou vinculado a organeacão
'de boml::eiros_mílitarcs com rancho
próprio ou, ainda, em missão d", 50.
'COrto ou em exercício;
11 - O aluno da Escola de Pern-a;
-çãc de Oficiais BM;
III - O preso civil. quando ree •.Ihí.,
do à org~"1izaç,§.o de tounotros.mnt.
'tares.
Parágrafo único, O direito de que
'trata o oresent-, artigo. observadas, as
prescrições do Distrito Fcderru, pc,
dera ser estendido aOI; civlf; que ores.
tem serviço na Corporação.
Art. 81. A etapa é a Jmpcrtáncia
em
rünheíro
correspondente
ao
custeío da ração, sendo o seu valor
fixado. semestralmente, pelo oover.
'no do Distrito Pederul ,

Art. 82.

"
Os gêneros de subsistên,

ela serão, em principio, fornecido» em

espécie v., orgcntsação de bomoer-os,
mílítares pelo ãervíco de Aprovisiona.
roento da COrporação.
Art. 3S.

Em pi-inctpic, toda erga,

ntzaçãc de

bombeiros-militares ee,
verá ter Rancno próprio organtaaôo,
em condíções de proporcionar cecõca
preparadas aos seus integrantes.
Parágrafo único, O bombeiro-rrrilit~,r,
quando sue orgnnísacàc ón
outra nas proximidades do tecei de
serviço ou expediente nM lhe possa
fornecer alimentação por conte do
Distrito Federal e por ímposiçâo co
horário de trabalho e dfstâncta de
sua residência, seja obrigado a tezer
refeições fora da mesma, tendo uespesas extraordinárias de aíímentacão,
fará jus:
a)
A 10 (dez) veaes o
valor da
etapa fixada. quando em serviço «e
duração de 21 (vinte e quatro) tio-as:
bl A metade do previsto na ~ctra
a, anterior, quando srn servtco Ou
cxpedíent.. de duração igual ou SU~
nerror a 3 (oito r hnras de etctrvo
trabalho. mas inferior a 24 (vinte e
quatro) horas.
Art. 8,1. A praça
de gradullç~O
inferior a 't'crcerro.Sargunto. quando
servir em organização de bomberros.,
militares que não tenha rancho nJ'!':a.
nisndo e não possa. ser arranchada
por catre organí-ação nas proxtmí..
dades terá direito à lndenízaçâo do
valor igual à etapa fixada.
S 1° A nrnçn da organi?:açii.o rI';.
ferfdn neste o.rtígo que é atojaca e

nrrunchada, ern organização ele bom,
heíros.mtlltares, quando em
terias
regntamentares e »ão for aumentaca
par conta do DistrIto Federal, roce,
berâ a tndcntxacão estipulada neste
artigo.
~

2" :J': vedada a

ecumutecao do

direit-o previsto neste artigo com o
disposto no parágrafo únícc. do arti,
so as, desta Lei.
Art . 85. 1': vedado o desarrancba,
menta para o pagamento de etapa
em dinheiro.
Art. SI). O Governador do rxsm,
to Federal regulamentará a. apitcaçãc
desta Seção.

sa
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solução, uetcrminar. SI'! for o \:iJ,SO ovalor desse auxilio em runcao do
prejuízo sofrido.

SEÇÃO V

Do Fardam<31Ito
Art. 87. O "luDo da EsCOl?, de
Formação de Oficiais EM e as praças
de gmduacão
inferior fi Ter';cIJ;o<

Sargento têm direito, por conta do
Distrito l"ederal, a uniformes e roupa

de cama, de .'l00rdo com
de üístrsbuícão
corporação.
Art. 88.

O

LEGIlILAnVO

p~s

tab..,lus

estabelecidas

bombciro.müitar

pl'la

ao

Ser declarado neoírantc.a.onciai BM
ou promovido a Terceiro_Sar~ento
BM, . !az jus
~
um auxílio p.t ra,

sEÇÃo

Art. 91. A
Corporação
poderá
assegurar serviços reemcoisavcts rem,
prejuízo ele sua abivtdade.ftm. pare o
atendimento das
necessiuaucs em
gêneros de ajímenteçüo, vestuãrío,
utensílios, serviços
de
lavandcr!a,
confecção e outros que se relacionem
cem as necessidades
do come-no.
militar quando for julgado de ron..
veruêncta para seus tntegrantcs ,

aquistçao de uruformes no varor de
3 (t:es) vezes o soldo de sua gradua,

"ãO.
Paragrato

únieo ,

Idêntico ..h~l:iw

assiste aos nomeados ofielais BM ou
sargentos BM menen:c
habilitação
em concurso.

iu:t. SO. Ao Oficial EM, Bubtcnen ,

te ou Sargento EM que

o requer-er,

quando promovido será ccuccdíu., um
adht.ntamento corrflf:pondente ;l,G va;
lor de 1 (um) S<JlO,o do novo PO];t0 ou
graduação, para aquisição de oruror ,

me, desde que possua lI5 conuíçóes U(;
prazo para a reposição.
§ 1" A concessão prevista
neste
artigo rar.se.a mediante despache em
requerimento do tomoeíro.mnuar ao
comanoante.oerat.
§ 2" A replJ.Slçào do adlantamer-tc
será feita mediante desconto m ...r.sa;
no prazo de 24 rvmtc c (j .. alT(J)
meses.
§ 3" O adiantamento rerenoo nes.
te artigo poderá ser requerido ,1 cada
4 (quntro) anos, se G oombeiro.onu.
tar permanecer no mesmo posv., ou
g;actu!\ção. podendo ser renovado em
caso de promoção, desde que ttqutde
u saldo cevecor do adtantamentc an..
tertormente recebido.
nrt . 90. O oombetro.rraütar que
perder seus uniformes em t1'l.-t,quer
sinistro havido em
organízaçac de
romteiros.munaces, ou em destcca,
mente n serviço. recebera um aJ',.ilio
correspondente WJ
valor
de :.t& 3
(tres) vezes o &010.0 de seu posto ou
graduação.
Parágrafo único. Ao comanoautc,
Geral da corporacão por particl,1x.ção
do

boroberro.mnítae

prejudtcado,

cabe provfdencínr sindicância e

em

Vl

Dos Serviços Recmbo/savel.s

Titulo UI
Da Re"mmC1'r2çlÍo do Bombei70.
Militar na Inatividade

CAPíTULO I
Da Remuneração e outros
D"ireitos

Art. 92.

A remuneração do bom,
Ine.tlvídade
com.

helrc.mflitar na

prcende:
I - Proventos:
TI - Auxilio.Invalide?;
lU _ Adidonal. de Inatividade.
Parágrafo único. A remuneração
dos bombelros.mtlttares na
tnattvt..
dade será revista sempre
que, por
monvc de ntteração do poder aqutst.
tive da moeda 00 modificar u 'e.
muneraçâo do~'
bombciIos.miiltares
da ativa.
Art. 93. O
bombeiro_m:lil..",.r na
inatividade faz jus, ainda, no que lhe
ror aplicável, aos direitos constantes
das seções I, 11. m e VI, do Capitulo
V, do Título rr, desta Lei.

Parágrafo único. Para

fins

de

cálculo do valor
rio auxmo.rwncrui
será considerado como pasto GL grn.
duação do bombe:ro,mllitar na in(l~j.
vídade, o correspondente
ao soldo
que serviu de base para o cálculo úe
seus proventos.
CAP1TULO 11
Dos PT07.Umtos
s~ç:Ão
Disposiçõc~

I

preliminares

Art. 94. preventos são o q·Jl1ntl.
tanvo em dinheiro que o bombeiro,
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militar percebe na Inatividade, cone,
tituídos pelas seguíntca pereciasI - Soldo ;::1.1 Quotas do Soldo;
II - Gratificações e Inderueação
íneorporaveís.
Art. 95. Os proventos são cevxíos
ao bombelro.rnilitar, quando fo( dcs,

ligado da ativa em virtude ue:
I ~ 'rransrcrõncía para l" reserva
remunerada;
U ~ Reforma;
IH - Retoma a ínaüviôaoe após
designaçao para o serviço ativo, quan,
do já se encontrava na reserva re.
munerada ,
§

1~

O tomuetro.mnttar

de que

treta este artigo continuará a peroe,
»er sua remuneração, até a publica_
cao de seu des:lgamento no toroum
da corporação, o que não porlerá
excccer dê' 45 (quarenta e ctaco. dia
à data da primeira pubücação oüci:ll
do respectivo ate.
2~
SUspende_se, tercporertacien.
te, o direito do bombeiro.mlhtar- à
percepção dos proventos na data da
sua apresentação na
corporação,
quando, na forma da legislação em
vigor, for designado pura o serviço
ativo.
Art. 98. çessa o direito a percepção dos proventos, na data:
ê

I -

Do falecimento;

H ~ Para o oficial, do ato que o
prive do posto e da patente: e, b~tra
a praça, do ato de sua exclusão a
bem da dísctplína do corpo de )J·)UIberros do Distrito i-eaerea.
Art. 97. Na apostila de proventos
será observado o clispostü nos artcgos
98 a 103, e § 2~, do artigo 108, desta
Lei.

sEÇÃO rr
Do Soldo e das Quotas de Soldo

Art. 98. O soldo constitui a parcela básica dos proventos a que faz
jus (I bomneíro.míütar na inauvíoe.
de, sendo o seu valor Igual ao esta;
beleetdc para o soldo do bombelro.,
militar da ative do mesmo posto ou
graduação.
ParáRl'af-o único. Para efeito de
cétcuíos, o soiôo dívldír-sc.ú em quotas de soldo, correspondente cada
uma a 1/31) (um trigésimo) do seu
valor.
Art. 99. For ocasião da sua pas,
sagem para a ínatãvídade, lo coro.....
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beiro_militar tem direito
li tantas
quotas de soldo quantos
terem os
anos de serviço, computáveis para a
inatividade, até o máximo
1'0' 80
(trinta) unos.
Parágrafo único. Para: ererto de
contagem cestos quotas, a rracào do
tempo igualou superior a 18n .cento
e oitenta)
dias será consree-aoa
como 1 (um) ano.
Ar~. 100. O or'ctet
que contar
mais de 35 (trinta e cinco) anos de
serviço. quando transferido par-a a
matdvídndc, terá o cálculo de seus
proventos referidos ao soldo do posto
imediatamente superior, de
ac.cao
oom os artigos 99 e 103, sesta Lu se
em seu Quadro exíatlr pout» superior
ao seu.
Parágrafo único. O oficial nas
condições deste artigo, se ocupante
do último posto da hierurqula «nntor
de seu Quadro, terá
o eáleulo dos
proventos tomando-se por base o
soldo do seu próprio posta acresctoc
de 20% (vinte por cento).
Art. 101. O ãubtenente,
quando
trcnsrenco para a matrvíctadc, ~()rli o
cálculo de seus proventos rerenno ao
soldo de acsundo Penente, desde que
oonbe mais de 80 (trinta)
anos de
serviço.
Art. 102. As demais praças que
contem mais de 30 (trinta) anos de
serviço, 3JO serem transferidos P"'fU a
inatividade, terão o cálculo de seus
proventos referido ao soldo da gra,
üuecão imediatamente superior
que
possuíam no serviço ativô
à

Slc>çÃO

rir

Das Gratljlca,ções e Indenll;:a,,·ue~
Incorpord:!Jeill

Art. 103. São consideradas o-eeí.,
rtceções e Indenteações
Incorporã.,
'leis:
I - Gratificação de Tempo de aer.,
viço;
II ~ Gratificação de Habtlicaçâo
de Bombeiro_Militar;
UI - Indenização de Compensação
Orgânica, na. forma estabelecida nos
artigos 61 e 104. § 19, desta r.e..
Parágrafo único. A "base de cét.,
culo" para' o pagamento das graHfi~
caç~e.s previstas
neste art1g'l, dos
euxtüos e de outros direitos d()~ bom,
ceírcs.mnitares na inatividade será o
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valor do soldo ou quotas de soldo aque o bombeiro-militar nacr Jus roa
inatividade.
SE!iAO IV

Dos IncapacJtados

Art. 104. O bombcirc rnlhtar tncapecíteuo terá sem. proventos reteri.
dm; ao soldo integral do poste ou
graduação em que foi reformado. de
acordo com a Iegístação em V4;0[, e
as gratificações e mdeníaacxo rnr.or..

porávels. a que fizer jus, quandu retermado pelos seguintes motivos:
I - Ferimento recebido no exercício de missão profissional ce bem"
beiro ou na manutenção da .;>rdem
pública ou par enrerm.dade ccraraiua
nessas sítuuçoes ou que nelas tenham

sua causa eficiente;
11 -

111 -

Acidente em serviço;

Doença, molést.ia ou anrer.

midade adquirida em tempo de paz,

tendo relação de causa e efeito cum
o serviço,
IV - Acidente. doença, molestas. ou
enfermidade, embora sem rejaçào ôe
causa e efeito com o Serviço, cesce
que seja considerado mvahdo, Lmp"J3.

sibditado total e permanentemente
para qualquer trabalho,
r- A tnceníaação de compeusa.,
cão Orgânica de que trata o e.rugo
103 ê calculada em seu valor maxnnc
para os Lins deste artigo,
S 2" Não se aplicam as díspostções
do presente nrttgo ao bombetrc.rtulf,
tar que, já na situação de inar".,~a_
de, passe a se encontrar na sttunçâo
referida no Hem IV, a não ser que
fiqUe comprovada, por Junta (ie
Saúde, relação de causa e creiv. com
o exercício de suas Junções enquanto
esteve na ativa.
§

Art. 105. O oficial oU a praça. com
estabilidade assegurada rctor ruarto
por incapacidade
definitiva, decGr.
rente de acidente, doença, moleat.Ia
ou enfermidade sem relação de CMlS~
e ereu..o com o servíço. ressalvados os
casos do itero IV, do artigo ant.o,:ol",
perceberá os proventes nos lm"1ics
impostes pelo tempo de serviço
computável para a ínauvídade, obser.
vanas as conôtcões estabelecidas nos
nrtdgus 99 e 103, desta Lei.
Parágrafo úníoo. O oficial com
mais de 5 (cinco) anos de servrço ou
a praça com estabilidade assegurada,

que se encontrar nas condições desteartigo, não porte reccuer. como proventos, quantia inferior ao 00100 do
posto ou graduação atingido na.
ânattvidade para fins
de remune,
ração.
CAPíTULO

rn

Art. 106. O bombeíro.mnuar da.
ativa que íoi ou venha a ser ,[~for_
mado por tneapactdade dcümtcva econsiderado invauuo. ímposstbü-ta.ío
total e per-manentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os'
meios de sua subststêncía, rara. jus a
um auxü'o- Invalidez no valor ae

:15%

(vinte e cinco por

cenro!

da

soma da "base de cálculo" eon- a.
Gratificação de Tempo de Serviço,
ambas previstas no arugo 103, ucsôeque satisfaça a uma das cOI"l'"llçõeo;
abaixo especificadas,
üevídanente
declaradas por Junta de saúde;
1 - Necessitar íntcrueçao em tns.
tituição apropriada dõ Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, ou
não;
11 - Necessitar de assistência ou
de cuktado permanente de enfffiwa.

gemo

§1° Quando, por ecrtc.ênc.a nosr.i.
talar ou prescrição médica comprova,
da por Junta de Saúde da Ccrpora..
çêo, o bcmcerro.mnitar nas condi;
ções acima receber
tratamcrac na
própria residência, também fa.rá jus

co Auxíflo.Invaltdea.
§ 2~ Para continuidade do drrcll.o
ao recebimento do Auxíüo.rnvancez,
o bombeiro.míhtar ríoará sujeito a
apresentar, anunjmente,
cíectaração
de que não exerce nenhuma anv'cn.
de remunerana, pública ou prtvadn,
e, a crlt~rjo da
w:lministrw;u(, a
subrneter.sc, periodicamente, à. .nspe,
cão de saúd-e de controle, SCWJu que
no caso de oficial mentalmente "'TI_
fermo ou de pra-ça, aquela deoturneüo
devera ser i'irmada por dois ortctats
da ativa do Corpo de Bomueiro., do
Dístrtto Federal.
~ 3"
O avxruo.tnvanüez seta SUB._
penso, automattcamentu pel{) cc.naa,
dank Geral da Corporação, se ror
verificado que
o bomccíro.nnt.ter
beneficiado exerce ou tenha ú"ercL
do, após o recebimento
do auxilio,
qualquer atividade remnnerada, sem
prejuízo de outras sancees caotvcre,
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bem como se em inspeção de saúde.
for constatado não se encontrar nas
condíçôes prevístas neste art.ígo ,
§ 4~ O auxmo.rnvanõez ni«;. po;
durá ser inferior 00 valor do soioc
de Cabo BM.
CAPiTULO IV
Do Adicional

ae

InatividaC!rJ

Art. 107. O Adicional de Inattvi;
dade mencionado rio arttgo 92 e cal"
cuIado, mensalmente, sobre os res ,
pectivos proventos e em runçác (1~
soma do tempo de
efetivo serviço
com os acréscimos assegurados, na
legislação em vigor, para esse fim,
nus s~guinks condições.
1 -- 20% (vinte por cento), qüli.!JUO
o tempo computado for de 10 rquarente) anos;
11 - 15% (quinze por centG),
quando a tempo computado for de
35 (trinta e ctncoj anos;
III - 10% (dez por cento), quando o tempo computado for de 30
(l;rinta) anos.
CAPiTULO V
Das Situações Especiais

Art. 103. O bombeíro.müttar na
Inatividade que, na forma da legió;la~
cac em vigor, for designado POl,IU o
serviço ativo. perceberá a remunera.,
çãc da uttvlda do seu poste ou g'raduação a contar da data da apresentação nu COrporação, perdcncio, a
partir dessa data, o direito à remu..
neracãc da ínatívídade.
§ 1" Por ocasião de sua apresentação. o bombeíro.müttar de que trata
este artigo terá direito a um uuxilío
para a aquisição de uniformes. correspondcnte ao valor do soldo de seu
posto ou graduação.
§ 2°

O bombciro.mlllbar

de que

trata este artlgo, ao retornar a, inati.
vldadc, terá sua remuneração -ecat,
culada em função do novo cômputo
de tempo de serviço e das novas si.
tuacões alcançadas pelas atividades
que exerceu, de acordo com ao legisla.
ç ã o em vigor.
Are. 109. Não estão compreen-n,
das nas disposições do artigo lOl; os
tcmoerrcs.mnítares amparados por
Ieguslação especial que mos esseaura,
por ocasião da passagem pa!'a a
!.natividade, soldo, greuncaçõcs ou

vencimentos tntegraãs do posto 0:.1
graduação a que eles fazem jus,
efetivamente, na inatividade.
Art. 110. O bombetro.mífttar; que
retornar à ativa ou
for reíncluído,
faz jus à remuneração, na rorma
es~ipulada nesta Lei
para as srruações equivalentes, na contcrm.dadc
do que for estabelecido no ate de
retorno on remofusao.
Par(i~rafo Ú!lÍ("'U.
Se o tomce.romilitar fI?er jus a pagamentos relatí ,
vos a períodos entenores à data coretorno ou reíncíusão, r-eceberá a di"
rerenca entre fi importãnora apuraria
no ato de ajuste de contas e a rece .
bida dos corres públicos a uturo de
remuneração, pensão, ou
vantagem,
nos mesmos períodos.
Art. 111. No caso de retorno ou
reínclusãe com ressarcimento pe.
cuniário, o tomccirc.mnnar tndem.
sará os cofres públicos. mediante en,
oontro de contas, das quantias Que
tenham sido pagas & sua Iamiua. fi.
qualquer titulo.
Art. 112. Aplicam_Se as di!;po&ições
deste ,Titulo. no que couber, ao bem.
beiro.müítar na inatividade. de~lgl1~.
do para o serviço ativo. que for reicc.,
maoo por incapacidade definit.iva. ôe.
aoordo com a lcgislal;íi.o em viga.'.

Título IV
Dos Descontos em Fvlha

ae Pagamento
CAPITULO I

Dos Descontos

Art. 11S. nescontc em folha é o
abatírncnto que, na forma deste 'I'it u,
lo, pode o bcmbeírc.mítíta.r sorrer em
uma fração de vencimentos ou proventos para cumprimento de cnriga.,
ções assumidas ou impostas em vír.
turra de dispo;;lções de lei ou regula.,
menta.
Art. 114. Para os efeito.': de uescontos do bombetro-mütter. em rcnia
de pagamento, sÚ(J consjdemdas as
segu'ntes ímportâncíes mensal.'>, denominadas "bases para desconto";
r - o soldo do peste ou da gi aduecãc efetivos, acrescido das grartüeações de Tempo de Serviço e de Hebrhtaçâo de Bombeiro-Militar, pa'11, D
comnenc-mnuer da ativa;
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U _ Os proventos, para o bomoeu-cmilitar na ínatdvldnde,
Art. 11:>. Os descontos em rolha
são classificados em:
I - Contribuições pa~-e.:
(1,) a pensão de Bombcíru-Mílltur;
b) à Fazenda xacionet e à do u13~
trrto jccderat, quanco fil;Mla CUl lC1.

II _ Indenizações:
à Fazenda Nacional e à do Di.5tríto Federal. em accorrôncía de dia)

vida;
b) pela ccucecéo de pl-ôP:iu nuoíonal nu dú Di.~trito Federal.
UI - Consignações pa-e.:
(1,) pagamento de mensalidacle lSOdai, a favor das Entidades consiccraoes ccnsignatái-ías. estacetectcss na
jorma, do ertãgo 124;
b) oumprtmento de sentcuec ruuíciat paJ.'a pensác ebmentícía; - c) o Serviço de essísténc.c socrct
da Corporação;

d)

pagamento [ia índenízaçâo

;JW:-

vista nos a~·tigo.s 54 e 55;
e) pagamento de aluguel de casa
para residência do consignante;
f) outros fíns do Interesse da 00::0poraçâo, e determinados por ate do
Comandante Geral.
art , 116. Os descontos em ic.lha
descritos no artigo entencr são aín.
da:
1 -

Obngatõríoa:

- os constantes dos itens I e Il :
c letras -e- e "d" do item UI dó
artigo anterior.'
,
U Autorizados:
00 demais descontos mencÍo;1ados 110 item lU, do artigo entenor ,
Parágrafo
úmec. O Comandante
Geral da Corporação regulamentara
~~~ee~~~~ previstos no item TI,
CAPITULO II

Dos [,i.mites
Art. 117. Para os descontos em
folha, e que se refere o Capitule r,
deste Título, são estabelecidos 'fi sc~
gumtes limites, relativos às -bases
para desconto" definidas no artigo
115:
I -

Quando determinados por lei,

regulamento e cumprimento de sen,
tença judicial para pensão alimentícia: quantia estipulada nesses '3"tus;
II - 70% (setenta por cento): nara os descontos orcvtstos nas letr~
"c" c "e", do item lU, do artigo 115;

liI - Até 30% rtrmte por cento)';
para os demais, não enquadrados nos
itens antertores
Art. 118. Em nenhuma hipótese. o
consignante poderá reccner em torna
de pagamento a quauõla liquida mienor 11 30% (trinta por centor das
bases cstccciecices DO artrgo 114, mesmo nos casos de sus-pensão do pagamentc das gratifieaç6es.
Art. 119. OS descontos obrtgatóríos
têm pnortdadc sobre os antonzaoos.
i 1.' A ímpci'tâncla devida li. Fazenda Nacional, à Fazenda do D..s tnto Federal ou à pensão jucícíal, superveniente à avertecào já <:x:.ste.,;_
te, &p.rá oorígatoríamente descontada
dentro dos limites estaueieciaos :"'00
artigos 118 e 1:[1.
§ 2" Nas reduções
dos descontos
autorizados quo se riecrem occcsearias para garantir a dedução íntegrat
{lOS dscontos rerenõos neJ>te arugo,
serão assegurados aos consígna.téa-ios
os juros de mora, as taxas legais "i~
gentes, decorrentes da dilatação dos
prazos esnputados nas
respecetvos
cont.ratos .
§ 3.º Verificada. a hipótese do pe-

.rúgrudo

ll.Ukl"ll,

só

S~I'U

J)CI"Ill111C10

novo desconte autorizado, quundc este
estiver centro dos limites rsxeoos IlCS~
te Capitulo.
Al.'t. 12(1. O desconto ol'igim\,l'io de
cnme previsto no Código Penal Militai' nâo impede que, por eecísão judki\\l ~, a'··tnridl[.1(' comoeteutc 0!Oceda a buscas, a,PI*!lSÕ!OS Icgais, conf!'>CO ne U<:ll~ e seqüestros no senuno
di: atccvtar Q prazo de indenização à
Fazenda xacíonar ou à. Fazenda do
Distrito Federal.
Art. 121. A divida para ccn. a
Fo,zellda do msutsc Federal. !1O cu50 do bombeíro-müttar que é desligado da ativa. será obrtgatonamente
cobrada, de preferência por meíoa
amigáveis, e, na tmpossíbntdnde des,
ses, pelo recurso UD processo uc 00_
branca executiva. na forma da lllgü;_
Iaçâc fiscal referente iI Divida Ativa
do Distrito Federal.
CAPITuLO

Dos Consignantes

e

m
C0Mignatár!os

Art. 122. Podem ser consignantes
tocos 00 romcenos-mnitares de, etcve,
ou na lnatdvídade.
Alt. 123. O Governo do Distrito sederal. espectücará. as Entidades que
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devem ser consideradas consígr.atà,
nas, para efeito desta Lei.
TíTULO V

Disposiçóes Diversas
CAPíTULO I

Disposições Gerais
Art. 124. O valor do soldo eeré
fixado, para cada posto ou graduacão, com base 110 soldo do posto ce
Coronel BM, observa<los os índices es~
tabclccidos llV, Tabela de zscatoncmenta Vertical, anexa a este, Lei.
Panigl"afo uníoo. A Tabela de .soldo, resultante da apncaçâo do escalonamento Vertical, devora ser constetuida por valores
arredondados de
múltiplos de 3:) (trinta).
Al't. 125. Qualquer que seja o mês
considerado, o cálculo parcelado de
vencímcntoa e indenizações terá <) dívisor igual a 30 (trinta).
Parágrafo único. O Salâri.o-Famllia
é sempre )JQ?;o integralmente.
Art. 126. A remuneração a oue teria jus o bombeiro-militar falécido é
calculada até o rue do falecimento,
inclusive, e paga àqueles constantes
da declaração de beneffcíúrlos tJabi~
htados ,

Art. 127. Observar.se.á o disposto
no artigo 5.~ e seu parágrafo amcc
do Decreto-lei n.v 1.258, de 13 de revcreíro de 1973, quanto ao ucute
máximo de retribuição menear.
Art. 128. (Vetado).
Art. 12[1. São ainda consrõeraôos
dependentes do bombeiro-militar, para os rins do artigo anterior, uesce
que vivam sob a sua dependência eco.
nômtca, sob o mesmo teto e quando
expressamente declaractoa na õcrpc.
ração:
I - Filha, enteada e tutelada, viúvas, desquitadas ou separadas, desde
que não recebam remuneração;
II - Mãe aouerra: madrasta -tava: sogra, viúva ou solteira; bem como
scparedas ou desquttades, desde que,
em qualquer dessas situações,
não
recebam remuneração;
lU - Avós e país, quando inválidos ou tntcrdttos:
IV - Pai maior de 60 anos, desde
que não receba remuneração;
V - trmãos, cunhados e sobrínbos,
quando menores (ou Inválidos ou interditos, sem outro arrimo;
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VI - Irmã, cunhada. e sooncna,
solteiras, vjúvas, separadas ou desquttadas, desde que não recebam remuncracão:
VIr ...:. Netos, órfãos, menores ou
inválidos ou interditos;
VIII - Pessoa que viva sob a sua
exclusiva dependência econômica no
mínimo há cinco anos. comprovados

mediante justificação judicial.
CAPíTULO II

Disposiçóes Transitórias
Art. 1SCl. O Auxmc.rnvanõez e as
gratãríceçôes previstas nesu, Lei süc
devidas aos uombeíros-míütares, Inctuíocs o.~ que já se encontram na
inatividade, a pac-tir da data da vigência desta Lei, sem din~ito a percepção de atrasados.
Art. 131. A Tabela de Soldo para
o cálculo de vencimentos, Indenizações e outros direitos estipulados neata Lei, é a resultante de epncação
dos artigos r.v, 2.Q e 7. g, oo Decreto-lei
n.v 1.258, de 13 de rovererro de 1973.
Art. 132. O bombeiro-mihtàr becoficiadc por uma ou mais das Leis nUH
meros ~l:ll:l, de 8 de junho de 1948; 616,
de 2 de revereíro de 1949, 1. U>6, de
12 de julho de 1950; e 1.267, de 9 de
dezembro de 1950, e que, em virtude de
dispositivos legais, não mais ree jus
às promoções previstas nas meneionadas Ieís, terá considerado como base para o cálculo do.'> proventos o
soldo do POsto ou graduação a que
seria. promovido.
§ U O direito assegurado neste artigo não poderá exceder, em nenhum
caso, ao que caberia ao bomneíro-miIítar, se fOf,se ele promovido até 2
(dois) graus hierárquicos acima daquele que tinha por ccasíêo do processamento de sua transferência para
a inatividade, rnctuíneo-se nests, dmitação os demais dírejtcs previstos em
lei que assegurem proventos de grau
hierárquico superior.
§ 2.9 O onerar EM, ae ocupante do
último posto da hierarquia militar de
seu Quadro, na ativa, beneficiado por
uma ou mais cas leis a que se refere
este artigo, terá, ressalvado o disposto
no pR.l'ágrafo único, do artigo 100), o
cálculo dos proventos referido ao 001do do seu próprio posto aumentado
de 20% (vinte por cento) .
AJ:t. 133. Fica assegurado o pagamento das õíarías previstas na. Lei

ea
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n.v 4.019, de 20 de dezembro de tsaa,
observada a leglslaçiio própria.
Art. 134. Em qualquer hípótese D
bombeiro-militar que, em virtude ela
apucacão desta Lei, venha a rascr
jus, mensalmente, a uma remunersçãc
inferior li que vinha recebendo, tez-á,
üiruíto a um complemente igual ao
valor da dircrença encontrada.
Parâ,ç:rafo Único. O complemento de
que trata este artígo dccl'eooerá, IJr()gressívamente, até a sua ccmptets extançâo, em fa-ce dm. futuros rearustementes de soldo, promoções ou novas condições alcançadas,

Art. 135. A despesa com a eXMur,ão
desta Lei será atendida com os rccursos oreamentànos do Governo do
Distrito Fcderal .
Alt. 135. Esta Lei entrará em vi.
gor na data de sue publicação.
Art. 137. Revogam-se as disposições em contrário.
Braeílta, 23 de julho de ',972;
152.~
da. Independência e 35.Q de
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

sitrea» Buzaid.

ANEXO

vernccz

Tabela de Escalonamento

(Artigo 124)

OFICIAIS
1 -

E

i
I
I

PRAÇAS

OficIais Superiorel:

Coronel BM .......................•.•.......•..•. , •..... 1
Tenente-Coronel EM
.
Major EM
,
2 -

Capffiies

3-

Otictais suoaitemor

íNDICE

100

92

se

Capitão EM

Primeiro-Tenente BM ......................•.•..........
Segundo-Tenente EM .......................••..........
4 -

Praças Espee!ais

69
61

I

Asplrante-a-Oficial BI'.'/" ..•• . ••••••••.•••.•••.••.•.••••• 1
Aluno da Escola de Formaçíio de Oficiais BM (último
ano)
'"
.
Aluno da Escola de Formação de Oficiais BM (demais
anos)
.
li' -

,

1

Primeiro Sargento EM ....................••.........•. I
Segundo Sargento BM
,
1
'r'erceiro Sargento BM .......................•.......... 1
Cabo BM
,
.
Soldado BM com Curso de Bombeir<l-Militer (1.,"[
Olnsse)

Soldada BM Recruta Sem CUrso

ciessei

16

11

Demais Praças

Bubtenente BM

(2.'1-

se

.

de

1

Bombeiro-Militar]

"'1

"
51

"si

31

as
10
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LEI Na

5.907 _

DE 17 DIo; AGOSTO nE 1973

Autoriza rt. coeçzo do domínio útl.l de 'terreno de acrescidos de martnna. sr,
tuado mil- sao Luis, no E'siaàv do MarlLnhíjo, sob a jurisdição do De.
partamento Nacional de Obras de Saneamento.

Lei:

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

F E' o Poder Executivo eutonaaco a doar ao Município de São
Estado do Maranhão, o dominio útil do terreno de acrescidos de
com a área aproximada de 4Cl ha (quarenta hectares), situado
do Rio Bacanga, naquele muntcipío, sob a jurisdição do DeparNaeionaj de Obras de saneamento, nos termos do artigo 46, da
Le! n.v 4.089, de 13 de julho de Wf.2.
Art. 2" O terreno será incluído no projeto de recuperação das áreas
alagadas da região, a cargo do Municiplo de São Luis, que poderá, com
a finalidade de obter recursos para a execução de referido projeto, eucnar, no t-odo ou em parte, o domínio útil obtido na forma do Art. l°.
Art. 3" O Município de Rão Luís rtcará isento do pagamento do foro,
enquanto o terreno integrar o seu patrimônio, e se obrigará a realizar os
objetivos indicados no artigo 2" na prazo de cinco anos, a contar da data
da assinatura do contrato de doação.
Art. 4" A doação tornar-se-á nula de pleno direito, independentemente
de qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa, ou, ainda,
se ceor-rer inadimplemento de cláusula do contrat-o a ser lavrado em livro
próprio do Serviço de Patrimônio da União.
Art. e;a Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçíW, revogadas M disposições em contrário,

Art.
Luis, no
marinha
na bacia
tamento

Brasília, 17
da República.

de

EMíLI<l G.

a~osto

de

1973; 152"

da

Independência

e

86"

MJl:Drcr

Antõnio Delfim Netto
roee Costa Cavalcanti

LEI

N° 5.90B -

DE 20 DF: AGOSTO DF:

1973

Aulonl<:a. o Poder EXeCl!iivo a transformar o Grupo de Estudos para Integraç{J.o àa eounca de Tran,çportes em. I!mpreRa mi.bZica, Rob a aenonünacõo ae Empresa BraMlei,a de Planejamento de Transportes
.
(GEIPOT), e dá ~UITas pruvidencias.
O Presidente da República

Lei:

saco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1° E' o Poder Executivo autonaado a tracarormcc o Grupo de
Estudes para Integração da Palitica de Transportes em empresa pública, sob
a denominação de Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
(GEIPOTl, vinculada ao MiniSóério dos Transportes, com persvnalidade
jurídtca de direito privado, património próprio e autonomia administrativa
e rínanccírn, nos termos doatlgc. 5.", item 11, do necretc.íeí nv 200, ne 25
de fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei número 900, de 2@ de setembro de 1969.
Parágrafo único. A Empresa tflrá sede e foro na Capital Federal, podendo, para o bom desempenho das suas finalidades, manter órgãos regionais e locais e dependências, em qualquer ponto do território nacional.
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Art. 2 A Empresa tem por objetivo dar apoio têcntco e administrativo
aos órgãos do poder Executivo que tenham atribuições do formular. orfcntar, coordenar c executar a poutíce nacional dos transportes. bem como
promover, executar e coordenar atividades d~ estudos e pesquisas neceasartas ao planejamento de transportes no PaiS, competindo-lhe:
I - promover e realizar estudos técnicos c econômicos, pesquisas e
projetos de transportes, inclusive estudos especiais de demanda global e
intermodal de transportes;
II - elaborar, quanõo lhe for soucítado, Pianos diretores integrados de
transportes, Planos diretores mcdaís, Planos diretores de transporte UI"PRno, Planos diretores de trânsito e tráfego, bem corno a sua atualização sistemática;
IH - promover estudos e pesquisas com o objetivo de estabclccr TJarametros que atendam às pccurtancaces regionais do Pais, na ctefíníção de
prioridade de obras de ínfra.estrutura dos transportes;
IV - prestar serviços de assistência na ordenação e elaboracao de programas de transportes;
V - realizar estudos para integração de Planos e programiu; de ttansportes. de r'espousabtlzdade do Governo F'ederal, em suae diversas mcocu,
dades;
VI - realizar estudos de viabilidade técnico-econômica;
VIT ~ preatu r .scrvtcos de supervisão e acompanhamento da exccuçâ o
de Planos diretores estaduais de Transportes, em suas diversas moõeuoades·
'VIII - promover a difusão de conhecimentos atualizados no campa dos
transportes, Junto a entidades e órgãos públicos e privados;
IX - prestar servicos de assistência na coordenação de programas de
financiamentos concedidos a órgão" do Ministério dos Transportes:
X - estabelecer e manter. com os órgãos próprios 10 Ministério dos
'rransrortcs. fluxos n!'; informa... ees de interesse do planejamento e. da
programação dos transportes;
XI - prestar serviços de assessoramento ao Ministério dos 'rransportes no conjunto de atividades de sua e~pp.clalldade;
XII - prestar serviços de apoio e colaboração técnica c ncmtmstranve
aos órgãos do Poder Executivo Federal, estadual e municipal, em assuntos
de sua especialidade;
XIII - prestar serviços a órgãos ou entidades estrangeiras ou Internaoíonais, no Pais ou no exterior, em assuntos de sua especialidade.
§ 1° Os serviços a cargo da Empresa, compaüvets com seus fins, atribuições e atlvtdades serão executados, sob a rorma jurídica requerida para
Q

fi

Mim, mediante justa remuaseacão.

§ 2" E' facultado à Empresa dMempenhar suas atividades mediante
convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacíoneis, estrangeiras ou ínternacíonaía.
~ s- Na h1p6tese elos misteres discriminados no presente artigo rerenrem.so a Transporte Aéreo, sers previamente ouvido o Ministério da Ae.
ronauuce ,
Art 3." O capital inklal dft Empresa, pertencente integralmente à
União, sera constituído da seguinte: forma:
I -- saldo do Fundo de rr.tegracãc de 'rransportes, criado pelo rrecreto.
lei n.s 516, de 7 de abril de l\lflg na date. da instalação da Empresa;
II - valor dos bens patrimoniais da União utrltzados pelo Grupo de
Estudos pllfH. Integração da Política de Transportes, mediante inventário
e avattação a. cargo de Comissão designada pelo Ministro aos 't'ransportes,
§ 1,0 Da comissão deslgna-ía. para proceder ao inventário e à avaliação
dos bens patrimoniais da União referidas neste artigo participara um representante de Serviço do Par r-mônto r'a União,
§ 2'" O Poder Executivo poderá actenzar o aumento do capital da Empresu e a participaçã-o ele outras pessoas jurídicas do Poder Público, da
Admirnstração Direta ou Indireta, manuuos 51% (cinqüenta e um por ccntio) na propriedade da União,
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Art. 4" Constituirão recursos da Empresa:
contribui(:ões dos órgãos c entidades da Administração rranrcte
vinculados ao Ministério dos Transportes, fixadas pelo Ministro de Estado,
de acordo com programas de ativlda.des da Empresa por ele aprovados;
11 -, produto da prestacãc ,~~ serviços de toda natureza, compatíveis
com as flnalldades, atribuições e atividades da Empresa. a órgãos e entidades públicas ou particulares, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
mediante convênios, acordos, ajustes ou contratos;
IH - dotações consignadas no orçamento geral da Uniào parn fins
operacíoneís da Empresa;
IV - créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor;
V - recursos de capital, Inclusive os resultantes da conversão, em espécie, de bem; e direitos;
VI _ renda de bens patrimoniais;
VII - recursos de operações de crédito, inclusive os provenientes de
empréstimos e ftnanctamentos obtidos pela Empresa, de origem nacional
estrangeira ou internacional:
vrn - doaçõn feitas à Empresa;
IX - quaisquer outras rendas operacionais.
§ 1° As contribuições a que se refere o item I deste artigo serão creditadas diretamente à zmpresc F;ll parcelas mensais, iguais e sucessivas. a
partir do exercrcío ce H!7:'l e do mês subseqüente à aprovação, pelo ""'l11ls_
tro dos 'I'ransportea, do primeiro programa de atividades da Empresa.
~ 2° Serão
transferidos à Empresa as dotações do Orçamento da
União para 11374 destinadas ao Grupo de Estudos para Integração da sentl.ca. dos Transportes do Ministério dos Transportes.
Art. 5~ A Empresa reger-se-a por esta Lei. pelos Estatutos que serão
aprovados por decreto e, subsidiariamente, pelas normas de direito aplicáveis.
Parágrafo úníoo. Dos Estatutos de que trata este artigo constarão,
além das finalidades A atribUIções, do capital e dos recursos. na forma do
disposto nesta r.e; a compost-a. da Administração e do õrcno de nscen.
aeçâo da Empresa, e as competências de seus dirigentes.
Art. 6° O regime jUrídico do pessoal da Empresa serã o da legislação
trabalhista.
§ 1" Os empregados do Grupo de Estudos para Integração da Polftdca
de Transportes, ocupantes de empregos constantes das tabelas a que se
reterem os Anexos I a UI do Quadro ne Pessoal aprovado pelo Decreto
n.v 63 911'. de 1::; de julho de lll'j"' que náO tenha.m nutra relação de PnJ_
prego, passarão a integrar o quadro de pessoal da Empresa. sem sotução
de contrnuidade na relação de emprego, a partir da data de sua Instalação, na forma do 1°, do artigo 9° desta Lei.
~ 2~ Os servidores públicos que, à data da instalação da Empresa estiverem prestando serviços ao Grupo de Estudos para Integração da Politica. de Tra.nsportes, Mh qualquer forma legal, poderão, observados 05
enterres do Poder Executivo, optar, dentro de sessenta dias par seu aproveitamento no quadro de pessoal d<l Empresa, sob Q regime da legisbção
trabalhista.
§ 3° A édmínístraçâo da Empresa, caso acetee a opção, deverá, dentro
de trinta dias, comunicar essa oprAn ao órgão õe pessoal a que o optante
pertencer cabendo a este último órgão declarar vago o ('.i\rgo respectivo,
à vista do termo de opção aceito, que servirá cerne pedido de cxonerecão.
§ 4° Os servidores que não tiverem sua opção acolhida, poderão, a crtténo da Admin!stração da Empresa, permanecer à disposição desta, aplicando-se-lhes, neste caso, o disposto no parágrafo seguinte.
§ 5." Nos casos p-evjstos na regnlamentaçã.o vigente, e GEIPOT pc,
derá ter servidores requisitados da Admínístração Direta ou Indireta, sem
ônus para a entidade ou órgão de origem.
! -

*
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Art. 7.° Para (I gozo dU5 direitos previstos na legislação trabalhista e
de crevrcencre social, será computado o tempo de serviço anterior prestado à Admmíatração Publica pelo servidor cuja opção for aceita pela
GEIPOT.

Art. 8 A prestação de contas da Administração da rcmprese será submetida ao Ministro de Estado dos Transportes que, com o seu pronunciamento e a documentecãc referida no artigo 42, do Decreto-lei nO 199, de
25 de fevereiro de 1ge7, a enviará ao Tribunal de Contas, dentro do prazo
de cento e vinte dias do encerramento do exercício da Empresa.
Q

Art. 9 O Poder Executivo I1!xpedirâ os Estatutos da Empresa no prazo
de sessenta dias, contados da publicação desta Lei,
§ 1~ O decreto que aprovar 00 Estatutos referidos neste artigo fiXaI!\.
a data da ínstelação da Empresa.
§ 2" Até a instalação da Empresa, conttnua.rn em vigor o Decreto-lei
n.v 5H>, de 7 de rlb~il de IlJ6g. o Decreto n." 64.312 da mesma data, o D~~
ereto n- 65.399, de 13 de outubro de 1e69, e o Decreto na GEl.SI0, de 13 de
0

julho de 1971.

3" Na data da instalação da Empresa. o Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes encerrará balanço, transferindo para
a Empresa os saldes. reCU!'SDS e documentes existentes, inclusive os relativos à gestão do Fundo de Integração de Transportes.
Art. 10. Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubUcação, revogadas as dispo;si<:iíe~ em contrário.
ê

nresma.

República.

20 de

EMÍLIO O.

agosto de

1973; 152" da Independência e

as-

da

MÉDICI

Mdrio David Anàreal'iza
Joio pa~ao dos Reis V('!1090

LEI

N°

5.909 -

DE 23 DE "GOSTO DE

1973

Aut.Jriza o Poder Executivo a abrir a Encargos Gera-is da União - Recunos eco Supervisão do Minis!erio do Planejamento e Coordenaçéío
Gera~ o crédito e9peeia~ de ors 23.600,00, pura o fim que especiiíca,

ter:

o Presidente (Ia República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a eeguínte

Arl. l' Fica o Foder Executivo autorizado a abrir a F,ncar~o5 Gerais
União - Recurso,'; sob Supervisão do Ministério do Planejamento e
o crédito especial de Cr$ 23 600.00 (vinte e três mil
e quinhentos cruzeiros) para atender despesas cem pagamentos de exeeução de sentenças judiciais contra a União,
da

Coordenação Geral

28.00 -'- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28~02 Recursos sob Supervisão do Ministério

2802.180(1.2364 3.0.(1.0 3.1.0.0 3.1.4.0 -

do
'tanejemento e Coordenação oerai
Execução de Sentenças Judiciais Contra a
União
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos .

era

1.00

23.500

ea
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Art. 2" Os recursos necessãríos à execução desta Lei decorrerão da
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orcemente ao sujranexo 28.00, a saber:
CIS 1,00
~B.OO

-

ENOARGOS GERAIS DA UNlAO

Recursos ~b Supervisão do Ministério do stanejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029 - Reserva de Contingência
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - 'rrarsterêncías Correntes
3.2.6.0 - Reserva de Contingência ..
23.500
Art. 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 C::e agosto de 1973; 152." da Independência. A &5. 0 da
República.
~B.02

EMÍE.ro G. MÉorOI

Antônio Delfim Netto
J'Ovão Paulo dos Reis Ve!Zoso

LEI

N~

5.910

~- OE

23

DE:

AGOSTO

DE

1973

Concede pensão especial, vitalícia e nitrcnstenvet, a Celso Lima da Silva
O Presidente da República

Lei:

Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a aoguícte

Arb . t° E' concedida" CeIs-, Lima da 511va, filho de Arlindo Ouvetra
da Silva (falecido) e oent Lima da Silva, pensão especial, vitalícia e intransferível, mensal. equivalente a três vezes o valor do maior saláriomínímo vigente no País.
Art. 2" A pensão especial de que trata esta Lei será devida a pa,rt,ir da
30 de outubro de 1972.
Art. 3" A despesa decorrente da execução desta Lei correra it conta dc
Encargos Gerahs da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art . 4.° Esta Lei entrará em vfgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontaéno.
Braaiha, 23 rle agosto d.~ 1973; 152," da Independência e 35." ca
RepÜblica.

EMh.!o G. MÉJlICI
Antônio Delfim netto

LEI N" 5.911 -

DE 27 DE AGOSTO DE 1073

Dá, nova redação ao § 3", do artigo 543, da Consoltdaç/io das l.els do TrabaUw, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 10 ele maio de 1943.
o Presidente da República,
Faço saber que Congresso xaeíonai decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

°

Art. 1" O § 3", do artigo 543, da oonsoucecac das Lcis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1° de maio de 11M3, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"§ 3° E' vedada a dispensa do empregado slndieaflzado. a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de dtre-

"
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ção ou representação sindical, até 1 (um) ano epôs o final do seu
mandato, case seja eleito inclusive como suplente, salve S~ cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolida-

ção".
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposicôes em contrario.
Brasília, 27 de agosto de 1973, 1520 da Independência o 86° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
LEI N° 5.912 -

Autoriza

o

DE 31 DE AGOSTO DE 1973

Poàer Executivo a abrir

ai,)

Ministerw das Minas

e Energia

oreatos especiais, uo valor total. de crs 115.4<t9.000,OO (oitenta e cin-

00 milhões. quatrocentos c quarenta e noze mil cruzeiros), para
que especifica.

Lei:

08

fins

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1~ Fica o Poder zxecunvo autorizado a abrir ao Ministério das
Minas e Energia os seguintes créditos especiais:
I - no valor de crs 25" 622" 000,00 (vinte c cinco milhões, seiscentos e
vinte e dois mil cruzeiros). pura atender ao projeto de construção de Unidades Residenciais, em Brasilia, Distrito Federal; e
II - no valor de o-s 59.B27.000,OO (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil cruzeiros), pura atender a; construção do Edincio-aede do Departamento Nacional da Produção Mineral. em nrasüta,
Distrito Federal; construção do Museu da Terra; Reforma Administratdva da Comissão Nacional de Energia Nuclear; Desenvolvimento da Tecnologia de comoustrvcis Nucleares. em cccvenro com a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN - e reorganização do setor de mineração do carvão nacional.
Art. 2" Os recursos ncccssanos à execução desta Lei decorrerão da
aplicação do dísposto no Decreto-lei n- 1.264, de 1 de março de 1973, e
Decreto-lel n- 1.278, de 19 de junho de 1973.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 31 de agosto de 1973; 152" da Independência e 8S da
República.
F.lIrir.ro G. MÊDlcr
G

snunuo De.llim Netto
Antonio D"laS Leite Júnior
rosa Paulo dos Reis Veilasov

LEI N° 5.913 -

DE 31 DF, ILGOs"to Dl': 1973

Autoriza a reversão de terreno situado no Municipio de Pirapol'a, Estado
de Minas Gerais, à propriedarle de Clara Batista de Oliveira.

O Presidente da República
Faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei;
Art. 1" E;' o Poder Executivo autorizado a reverter à propriedade de
Clara Batista de Oliveira o terreno doado à União Federal, por escritura

es
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de 31 de maio de 1\)60, transcrita no Registro de Imóveis de Plrapora, em
3 de junho do mesmo ano, medindo 14.580 m2 (Quatorze mil, quinhentos
e oitenta metros quadrados), situado no Municipio de Pirapora, Estado de
Minas Gerais, vizinho ao aeroporto local.
Art. 29 A reversão se efetivará mediante termo, que deverá ser lavrado
em livro próprio no Serviço do eatrtmomo da UllIÜO.
Art. 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrário.
Brasífía, 3l de agosto de 1973; 1520 da Independência e 85° da
República.
EMiuo G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Ll:l;l N.o 5.:d14 -

DE 31 DE AGOSTO rlF. 1973

ruca os muoree ae venmmento dos cargos do Grupo-Artesanato, e
da outras prOVidências
O Presidente da República,

Faço saber que o congresso Nacional decreta c eu sanciono a scguínte
Lei.

Art. 1.0 Aos níveis de ctassíücaçâo dos cargos integrantes do Grupo
a-resaneto, a que se rete"re a Lei n.s 5.515, de 10 de dezembro de 1970,
cc-rrespondem os seguintes vencimentos:
Nrveís

vencimentos menseís

crs
ART-5
ART-4

,..................
••• •••• ••.••...• •••• ••..••.

ART-3
,
,..................
ART-2 .............................•....
ART-l
,
_
,
,.......

2.000,00
1.500,00
1.200,00
800,00
GOll,OO

Art. 2.° As gratit'icaçõe3 pelo exercicío em regime do tempo integra!
e cedicacâo exclusiva c de servíco extraordinário a este vinculado, bem
oomo as diárias de que trata a Lei n.O 4.011J, de 20 de dezembro de 1961, e
respectivas absorções, rercrentcs aos cargos que Integrarão o Gl'UPO Artesanato, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vsncrmentos fixados no
2J"tlgO anterior.
Paragruro umco. A partír da vígêncía dos decretos de transpoaíção
ele cargos para as Categorias Funcionais do Grupo de uue trata esta Lei,
cessara, para os respectivos ocupantes. o pagamento dU'3 vantagens especiaoaoas neste artigo, não Incidindo o cálculo ou a Iixaçâc de quaisquer
g-atmoações, por eles percebidas, sobre os valores de vencimento estabeíecrcos no art. 1.° desta Lei, ressalvada a graurícacno adicional por tempo
de serviço.
Art. 3.' Fica Vedada a contratação de serviços, com pessoas rtsiccs ou
junmcas, Inclusive Com empresea privadas na modalidade prevista no § 7.°,
M artigo 10, do Decreto-Iei 0. 0 200, de 25 de fevereiro ele 1967, bem como
a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para
a execução de atividades compreendidas no Grupo-Artesanato.
e'eragreto unrco. A medida que ror sendo Implantado {1 Grupo de que
treta esta Lei, nos Ministérios órgãos integrantes da r'resícêncía da Repucuca, órgãos autônomos e Autarquics em que c regime jurídíco do respeetívo
pessoa.r seja estatutArlo, serão extintos 00 empregos dc aruncc. porventura,
existentes nas respectivas tabelas oe pessoal regido pela tegistaçãc trabalhista, que deverão ser suprtmíôos, quando vagarem, podendo, entretanto, ser
transrormsõos em cargos integrantes do mesmo Grupo, de acordo com os
cntcnce csteoeíccrdcs em ate do Poder Executivo.

"
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Art. 4.° Somente poderão Inscrever-se em concurso, para ingresso nas
Categorias g'uncíonaís do Grupo-Artesanato, brasneíros com idade maxtme

00 quarenta anos, que possuam o grau de formação estabelecido em ato

:10 Poder Executivo.
Art. ~.o Os vencimentos fixados no artigo 1." desta Lei, vigorarão a
rernr dos oecretos de Inclusão dos cargos no novo ststeme a que se refere
[} parágrafo único do artigo 2.".
Art. 5.~ ObServado o cüsposto nos artigos 3.°, item IH, e 12, da LeI
n.s 5.1>45, de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicaçiio
cesta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentáríos próprios dos Minisrerío, órgãos integrantes da Presítlêncíe da República e Autarquias federais,
boa, como por c.nros recursos a esse fim destinados, na ronne da legislação
perunente.

Art. 'I.
[;5

Q

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

dispcsiçôes em contrário.

Brasília-, 31 de agosto de 1973: 152." da Independência e 85." da República,
J!:MILIO U . Mmror

AtJI'ed.O 13uz,atc!
Aiuuterto ce 13arros Nunes
emanao U6lsat
Márw Ulóson l:IarbOza
Antómo J)e/Jim neuo
Mano llaVld. snareczza
Moura couuaanu
Jarbas O. passarznh.o
JUIZO

norcao:

Macedo
Mano lAmas
uorcus vmlClUs pratini de Moraes
Antamo Dms J.,13Ue Juntar
JolJ,o Pauto elos neis rescsc
Jose costa Cavalcanti
Hygmo V. corseue
J. Aranpe

LEI N° 5.915 _

DE 5 DE SE'j'E)fBRO :DE 1973

Concede pensão especial a João Gomes Monteiro, ex-combatente da Marinha Mercante Nacional, e da outras providtlnctas.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1" E' concedida a João óomes Monteiro, ex-combatente da Ma
rmhu Mercante Nacional, pensão especial mensal, equivalente ao valor do
maíor saiaria-mínimo vigente no Puís,
Art. 2° A pensão de 9.ue trata esta LeI será, por morte, transferivel
para a família do beneficiario, na forma do art. 5° da Lei rr- 3.3'13, de
12 de março de 1952, revertendo, entre os familiares, de acordo com o art.
7° da mesma Lei.
Art. 3° Ao; despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correm
â conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais da untão - Recursos
sob Buporvrsão do Ministérfu da Fazenda - destmacta ao pagamento de
pensionistas da União.
M
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Art. 40 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conudno.
Brasília, 5 de setembro ele 1973; Hi2" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

rase Fiavio Pécoril

LEI N° 5.916 - DE 5 DE SETEJ-IBRO DE 1973
Fixa os valores de vencimeniJ,J dos cargos do Grupo-Pesquisa Cientíjica
e :l'ecnológica, e dá outras proviàéncias.
O Presidente da República

Lei:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. l° Aos níveis de classificação dos cargos intAgrantes do GrupoPesquisa Cientifica e TecuD16glca, a que se refere a Lei nO 5.645. de 10
de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Níveis
Vencimentos Mensais

PCT-S
PCT-4
PCT-3
PCT-2
PCT-l

C"
5.700,00
5.100.00
4.300,00
3.800,00
3.500,00

Art. 2" As gratificações pelo esercteío em regime de tempo íntegra!
c dedícaçãc exclusiva, as diârias de que trata a Lei ns 4,019. de 20 de dezembro de 1901, e respectivas absorções. referentes aos cargos que integrarão o Grupo-Pesquisa Cíentifica e Tecnológica, ficarão absorvidas, em cada
caso. pelos vencimentos fixados 110 artigo entenor .
Parágrafo úníco. A partir da vigência dos decretos de trunsposíçno de
cargos para as Categorias Funcionais do Grupo a que se refere esta Lei,
cessará. para os respectivos ocupantes. o pagamento das vantaaens especificadas neste artigo. bem como de todas as outras que, a qualquer titulo,
venham sendo por eles perccuiõas, ressalvados, apenas, o salário-família e
li gratírícaeão adicional por tempo de serviço.
Art. 3' O ingresso nas c1asse,~ das Categorias Funcionais integrantes
do Grupo-Pesquisa Cíentíüca e 't'eonológtca rar-se-é em virtude de habintacêo em concurso público de provas ou de provas e unuoa, de acordo
COm os crtténos estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Parágrafo anroo. Somente poderão inscrever-se no concurso orasnerros
que possuam diploma de eUl'SO supcnor. ou habfhtnção legal equivalente.
correlato com o campo da atividade de pesquisa para a qual se realizar
o concurso.
Art. 4" Os venctmeotos fixados no art. 1" desta Lei vigorarão a partir
da data dos decretos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o parágrafo únícc do art. 2".
Art. 6" Na ajâícação do disposto no parágrafo lb cio art. 10 do nccreto-lei nO 1.256, de 26 de jeneírc de 1973, ficam absorvidas, no novo provento, todas as importâncias referentes a grattncacões. parcelas, vantagens, absorções, abonos ou quaisquer outros complementos salartais que
deixem de ser pagos ao pessoal em atividade em decorrêncía da implantação da Lei nv 5,645. de 10 de dezembro de 197G, em relação a cada Grupo de Categorias F'uncíonals, inclusive os de que tratam as Leis números
6.845, de 6 de dezembro de 1972. e 5.8':16, de 7 de dezembro de 1972,
ArL. 60 Aio despesas decorrentes da aptícaçãc desta Lei scrõc atendidas
pelos recursos orçamentários do órgâo ou entidade, completaéos, quando
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necessárío, por outras fontes, inclusive o Funda Nacional de riesenvotvtmento Científico e Tecnológico (FNDCT).
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano ,
Drasllia, 5 de setembro de 1973; 152" da Independência e as" da
Repliblica.
EMir.IO a. MtnIrn
sutreao Buzutà
Aaatoerto q~ Burros Nunes
Orla1Ut<1 Getse!
Mario Gibson Bn,rboza

JOse Flavio seccra
Mano David Andreu2'2'a

Moura Cavatcantt
Jarbas G, Pa.~sarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macedo

Mano Lemos

Marcus Vmicius Pratini ae Moraes
AntônIO Dias Leite Júnior
.1oão Paulo dOR Reü Velloso

José Costa cosxacanu

Hygino C. corsctu
LEI N° 5.917 - DE 10 DE SETEMIIRO
DJÇ 1973

Aprova o Plano Nacwnal de ViaçáQ e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o congresso Nactonez decreta e eu sanciono a seguín,
te Lei:
Art. 1~ Fica aprovado o Plano Na,
olona.l de Viação (PNV) de que trata
o artigo 8", Item XI, da Constituição
Federal representado c descrito com"
plementarmente no documento anexo
contendo as seguintes seções:
1. Conceituação Geral.
sastema
Nacional de Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1. conceituação;
2.2 nomenclatura e relação cesori;
tíva das roctovías do Blstuma Rodo.,
viário Pcdcra! integrantes do Plane
Nacional de Viação.
3. Sistema reerrovrano xecronar:
3.1 conceituação;
3.2 nomenclatura e relação eescnUva das ferrovias integrantes do ree,
no Naclcna.l de viação.
Sistema Portuário Nacional:
conceituação;
relação descritiva dos pertos
mertttmos, fluviais c racustres do
Plano Nacional de Viação.
4.

4.1
4.2

5. Sis~cma Hidroviário Nacional:
5.1 concettueçêo:
5.2 relação descritiva das Vias navegá ve'e interiores do Plano Nacioual
de víecao.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descrltlva dos aecoôromos do Plano Nacional de Viação.
§ 10 Os sistemas mencionados nas
seções 2, 3. 4, 5 e 6, cítacas englobam
as respectivas redes construroas e
prevtstas.
§ 2~ As localidades Intermedíartas
constantes das redes
previstas que
figuram nas retaoõss descritivas crms.,
tantes des t;eçõet; 2.2 e 3.2 citadas,
não constituem pontos obrigat6rios de
passagem, mas figuram apenas como
inrlicação geral da. diretriz das vias
cunaidernnas, sendo o seu
\.nçado
definitivo fixado pelo Poder zxecuu.
vo, após estudos técnicos e econónn-

coso
§ 3~ Os órgãos federais das dtre,
rentes modalidade!'; de transporte de_

verão elaborar as respectivas certos
geográficas em escala convcntcntc,
que permita distinguir e Identificar
facilmente as diretrizes viárias com
sem; pontos de passagem, assim omo
Os portos e aeródromos. conforme ns
relações descritivas do Plano Na~io,lal

oe viação de que trata esta lei.

Art. z- O objetivo essencrar do
Plano Nactonal de Viação é permitir
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o estabelecímentc da infra-estrutura
de.um sistema viário integrado, assim
como as bases para planos globais de
transporte que atendam, pelo menor
custo, às necessrcaoes do Pais, oob o
múltiplo aspecto econõmtco-soctat.politico_mil1tar.
Art. 3" O Plano Nacional de via,
ção será implementado no contexto
dos Planos Nacionais de nesenvoivt,
mente f'! dos Orçamentos Plurianuais
de Investimento, mstrtuiuoa pelo AlI.1
COmplementar n'' 43, de 29 de Janeiro
de HJ6::l, modificado pelo Ato Complementa-r n.e 76, de 21 de outubro de
1969, e Lei Complementar Jl O 9, de
11 de dezembro de 1970 obedectdos,
especialmente 0.0: prmcípio.:; e normas
fundamentais seguintes, eptícáveíx a
todo o srstoma Nacional etc viação,
e inclusive à navegação munuma,
hídrovíárla e aérea:
a)
a concepção de um sistema na,
cronal de transportes unificado ucverá ser a cnrotne uasrca para LoS (U_
versos planejamentos no setor, vtsan,
do sempre a. uma cordenação racional
entre os sistemas tederal, estecuurs e
munícípa!s, bem como entre todas as
modalidades de transporte;
b) os planos diretores e os estudos
de viabilidade tccnico.cconõrmca devem visar il, seleção de artermnvas
mais eficientes, íevando.se em conta
possíveis combínações de duas ou
mais modalidades de transporte devidamente coontencoos c o escetona,
mente de prioridades para a solução
escolhída ;

o) dar.se-á prererêncta ao apro;
veotamentc da capacidade ociosa. dos
sistemas existentes, para, em etapas
subseqüentes, cUldar-se de sua. expansao:
d) a polítrea tarifária será orien,
tece no sentido de que o preço de
cada serviço de transpor-te reflita Sl'U
c~,sto. econômíce em regime âe cfl~
crencia. Nestas condições, deverá ser
assegurado o ressarcnnentc nas parc~las eabívels. das elespesas' de presta.
çac de serv1ços ou de transportes
entteconomicoà que venham a. ser
soJlcitados pelos poderes públícos ;
e) . em conseqüência.
ali principio
entcnoc, será assegurada aos US<.lJ.I·lvS
a liberdade de escolha da mod"il1clade
de transporte que mais
adequadamente atenda às suas necessidades;
j) a execução das obras referentes
ao Sistema Nnr-tcnat de vtecao, aspe,
elatmente as previstas no, .i'i'lano Na_
ctonat de vlação, deverá sef reaueaca
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em função da existência prévia de
estudos econômicos, que se ajustem
às peculiaridades locais, que justiIL
quem sua príondade c de projetos de
engenharia final;
rJ)
a aquisição de equipamentos ou
execução de instalações especializadas
sento prececücras de justificativa, ruediante estcooa técnicos e econômicofinanceiros;
h) a adoção de quaisquer medidas
organizacionais, tecnicas ou tecmcoeconômicas no Setor, deverão compa,
tíbflizar- ., integrar os meios ~l'.';H'_OS
aos objetivos mocaís e mtormocaía
dOI> transportes, considerado Q desenvolvíurentc científico e eecnotóatcc
mundial. Evitar.ee-e. sempre que pos.,
sível, o emprego de métodos. preces;
SOS, disposrtivos. maquinarfaa ou ma,
tcrcecs superados e que redundem em
menor rentabilkiade ou crícténcla
face àquele desenvolvimento;
,
i) tanto os mvesumentox na infra.
estrutura como a operação dos serviços de transportes reger-se-ão por
critérios econômicos; resservem se
apenas, as necessidades imperiosas
ligadas à Segurança Naníonat, e as ele
caráter social, íneutévccs, def'inidas e
justificadas como tais pelas autonãa,
ces competentes, vtnculendo.se, porém,
sempre aos menores custos, e levadas.
em conta outras ajternatívas posstvete;
j) o;; recursos gerados
no setor
'rransportes sP:rão destinados a financiar os tnvestuncntos na rorra-esnutura e na operação dos serviços de
transporte de interesse econômico. Os
projetos e atividades destinados a
atender as necessidades dc Begurunça
Nacional e as de caráter social,
inadiáveis, definidas como tais pelas
nutorjdades competentes, serão fí,
nanciados por
recursos esoecíars
consignados ao MinistériO dos r ra n3.portes;
D os mveszlmentos em transportes
destinados a Incrementar o aproveita,
mente e desenvolvimento de 1l,1VO!l
recursos naturais serão coostderaüos
como parte integrante de projetos
agrícolas. industriais c de colonização;
sua execução será condicionada ã.
anaüse dos beneficios
e custos do
projeto integrado e as respeetívas
técnicas wrcuucr.se-ão às necessidades
7

daqueles projetos;

m) os investimentos em vias de
transport-es, portos e aeroportos, nas
àrees ,ml'tropolltanas e demais areea
urbanas, deverão ser coordenados por
planos diretores e/ou projetos especí-
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e compatibilizados com 05 planos

de desenvotvímento

urbano, vtsan-ío

obter uma circulação eficiente de passaaeíros c cargas, garantindo ao trnnsporte terrestre, menumo e aéreo ,JO.~M
stbilfdades de expansão sem prejuízo
da racionalidade na localização d:;,.<,
atividades cconõmícas e das OOn<l5 restdencíaís.
Art. 4.° As rodovias ou trechos U('
rodovia, já construidos e constantes
do Plano Nacional de Viação aprova-

do pela Lei

n.v 4.592, de 29 de d«-

eemuro de 1961, e alterações peste-tores e que não constem do Plane
Nacional de Viação aprovado por esta
lei, passam automaticamente para a
jurisdição da unidade da Federaç;üo
em que se localizem.
Art. 5.' Poderão ser constõeraoos
como complcmcnteodo e íntegrano....
urna via terrestre do Plano Nacrona!
de V4'l.ÇÚO os acessos que sirvam 7JmO
facllidades de caráter complemsncar
para o usuárlo. desde que estudos
preliminares indiquem sua neneggirlade e viabilidade rinanceua ou haja
motivo de sezureece Nacional, oceoeecnco-se às condições estabelecidas por
decreto,
Art. 6" As vias de transporte, portos e aeródromos constantes do Plano
Nacional de Viação rtcam, sejam quais
forem os regimes de concc..s sãc e de
propriedade a que pertençam, subordinadas às especíttcecões e normas
tccmcas aprovadas pelo Governo rredera1.

Art. 7." 05 recursos provenientes
do Orçamento Geral da União e de
Fundes eereeírrcos. destinados ao setor Transportes, não poderão ser empregad<ls em vias. portos e aeródromos que não constem de programes
ou planos, oncims, anuais 0:.\ plurianuais, enqoadraôcs nos respectívcs sistemas de viação, obedecidos os demais
dispositivos J.egals concernentes.
Art. 8.~ oe recursos que- tenham
,o,ldo destana.rtos para atenuímento ccs
cores constantes do Piano xacioear
de Viaç'1io, aprovado peta Lei número
4.1592, de 29 de dezembro de 1964 00Tão transferidos automatícamentc cara
a execução das mesmas obras c<ln5ideraeas no Plano de que ~atll. esta lei,
íncícpendentemente de qualquer rormalídade.

Art. 9.~ O Plano rcccionar de Viaserá, em principio, revisto de cinco em cinco anos.
ção

Parágrafo único. Dentro de cento e
oitenta dias da vigência nesta Lei, o
Conselho Nacional de 'I'ransportes eetabaleoerá a slstemátlea de

planeja-

mente e impJantação do Plano Nacional de Viação obedecidos úS prmctpios
e normas fundamentais, enumerados
no ar-tigo 3.0

•

Os Estados, 'I'err.itórjos,
Distrito Federal e Munictpios eretocarão e reverão os seus r'iencs ViáriM com a finalidade de obter-se noequada arucuzação e compatibilidade
entre seus slatemas vâárâcs e dentes
COIII os sistemas reoenes ae vreeac.
§ L" O atendimento ao- :Hsp<l.o.tu neste artigo. no que se refere a planos c
sl1!temas rocovínríos, ê con'1;ç[o essencta! a entrega, pelo Departamento
Nacional de gstradas de Rodagem
(DN1!:n), cas parcelas cebrveís àquelas
Unidades Administrativas, do Impusto único sobre LubrIficantes e core-

Art.

10.

bustdveis Líquidos c Gasosos, somence

sendo ncito aos Estados, Distri-;;'l Federal e Municípios aplicarem recursos
oriundos daquele lmposto nos seus
sistemas Rodoviários, quando estes se
harmonizem e S1'l integrem entre sl c
com o Sistema Rodoviário Federal.
§ 2.'
Para atendimento ao dísposto na legislação em vigor, especialmente no artiga 21, do Decreto-lei número
512, de 21 de março éle 1969, o Depar-.
lamento Nacional de Estradas de rccdagem estabeleeerú a sistemancn no
verificação da compaübíüdade e anuquação. do planejamento c lmplementaçâo dos Planos RodOv:nrios cios Estados, dos Territórios, do Distrito .sederaI e dM Muniefpi.os, a.r Plano Nacional de Viação.
§ 3." A sistemãnce de que tra·L'*'
o p~:::âgrufu anterior estauejecerá a
forma e os prazos em que serão preetoadas as rnrormações necceeárias à,
vcrtncacêo mencIonada e orovera ncrmas organtzacíonaís de planejamento,
de execução c de eseetrsttce. como
críentaçãc para os setores roücvíãnos
dos Estados, dos Ten:itórles, do Distrito Federal e dos Munlelpíos, de
modo a. obter seu funcionamento narmõmco e efetivamente integrado num
slatema rndoviârio de âmbito nacicnar,
Ar\;. n. O;; Planos Rodoviários dos
matados, dos Territórios e do Distrito
Federal, serac elaborados e implementados dentre de s.stemátrca semernente à do Plano Nacional de Viação e
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deverão, no prazo máximo de cento EI
oitenta dias após a pubttcacãc df'..s~e
preno, ser 5ubmetldol\ ao Departamen_
to Nacional de jãstrades de Rodagem,
que 05 apreciará, encaminhando-os ao
Conselho Nacional de Transporw".

a ter,

"Art.

9

"ArL 12. Os Estados e o Distrlt<.>
Federal somente receberão as suas quotas do Fundo Rodoviário Nacional após
demonstrarem perante o Depurtamento Nacional de natraoas de Rodagem
a destinação e aplicação daqueles recursos, de acordo cem a legisJaçfw vigente.
§ 4." A inobservância dos prazos
a que se referem os parágrafos antenores, salvo se prorrogados
por
motivo de força rcc.or. a cnteno do
Dcpertcmento Nacícna; de rtstraoes
de Rodagem, determínaré retenção
autométíca das quotas a serem distribuída.<;" .
Art. J4. O item I e o paragraro
4.", do artigo 14, do Decreto-Iel n" 61,
de 21 de novembro de 1966, passam

14 .. .,

'"0'

I - No máximo dez por cento
em rodovias substítutívs,s de li·
nnee rerrces federais reoonbectdemente anneconõmices.

Art. 12. Após cento e oitenta dias
da pubncacão dos Planos Rodoviários
Estadu!lJ~, os Mwlicípio.s deverão apresentar seus planos rcdovíártos aos 01-gãoa competentes dos Estados em que
se situam.
~ 1.~
OS órgãos rodoviárIos estaduais aprovarão os Planos Rodovlários Municipais, dando Imediata CiÍ;ltl
ela ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
§ 2.
Desde que não haja llIJOmP<lo'
tibtlidade com os Planos Rodoviários
Murucípaís, Estaduais e o Plano Nacíonaí de Viação, poderão ser elaborados Planos Bodovíàrtos vicmais 1lI.
termumcioars pelos órgãos roãovíerios estaduais, de comum acordo com
00 :Município.:; interessados.
§ 3.°
Basfcamerite, a competência
executiva e ponuco-admmístrattva d1.5
rodovias vtcmess intermunicipais, não
consideradas rodovias estaduais, caberá IWS respectivos municípios em que
se situarem.
Art. 13. O ~aput co artigo 12 e seu
parágrafo 4," do Decreto-lei n.O 61. de
21 de novembro de 1966, passam a ter,
respectivamente, a seguinte redaçao,
m~ntidas fl.$ alterações
introduzida5
nos demais parãgratos cesse artigo,
pelo art. 5" (lo riccreto-ier n- 343, de
28 de dezembro de 19ü7;

respectivamente, a seguínte

re<l~~~o;

.................................
§ 4.° As rodovias substitutivas
de Iínhas férreas federais reoc,
nhectdamente enueconõmtcas pcucrão ter sua jurisdição ou conservecão a cargos dos órgãos rodoviários estaduais ou munícípnis,
concernentes"

Art. 15. O artígo 21, do rxcreto-tet
n." 512, de 21 de março de 19ü9, passe,
a ter a serruícte redação:

"Art. 21. Os recursos previstos no
artigo anterior, a serem diatrfbuídos
trimestralmente pelo
DNER, serão
integralmente aplicados pelos Esta.
dos, Municipios, Distrito Federal e
Territórios, na execução dos planos
roãovianos estaôus.ís, munícípaís Ou
territoriais, os quais deverão se articula" e compatcbíüzar com as díre.,
trracs deste Decreto-lei e do Plano
teacionar de vtacão, de modo a obter,
se um síatema rodoviário integrado
de âmbito nacional".
Art. 16. 05 paragraros I." e 2.~, do
nrtrgo 21, do DMreto.iei n.v 512, de
21 de marco de 1969, passam à ter,
respectivamente, a seguírstc redação:
"s 1. Para cumprimento do disposto neste artcgo, os Estados, 'rerrí.,
tóríos c Distrito'Feúel"a1 deverão sue,
meter suas programações roôovíãnas
torçnmentos anuais e píurtanuaís) e
relatóríos detalhados de attvfdedes
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de acordo com
as normas e padrões que este órgão
estipular.
6

*

2.~ Os M1.\lllclp:os
submetemo
suas programações roeovranas (orça.
mentes anuais e plurtanuuía) e roia,
tonos detalhados à aprovação das
autoridades estauuaís respectivas, na
forma que estas determinarem, atcndídas, dentro do possível, a bomoge,
neIdade com as normas e pacrõea
mencíonsoos no parág-rafo anterior".

Art. 17. A alínea h, do artigo 4.·,
do Decreto.leí n." 799, de 2B de egoato

A'l'oS
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de 19139, passa. a vigorar com fi se·
guínte redação:
"Art. 4." ,
.
h) manifestar-se sobre os Planos
ROdoviáriOs que os Estados. Territórios e rustnto Federal lhe submeterem, atreves do Departamento N:t-

XII - BR-OSü - Trecho: Rio Araguaia-Cachimb<l-Jacareacanga - Ca_
retro. na extensão aproximada. de
1.800 km;
XIII - BR-Ol0/226/153 - Trecho;
Porto pranoo-Paraleto 13 (no Estado
de Goiás) , na extensão aproximada

eíonet de zstrcdes de Rodagem".

XIV
BR-OlO/230
'rrecnc:
Guamá-Oarolínn, na extensão aproximada de 500 km;

la, o artago 1.", do Decreto1." de abril de 1971,
monr.cauc pelo Dccretc-Ieí n'' 1.243,
de 30 de outubro de 1972, passa a
ter a seguinte redação:
"Ar~. 1." São declaradas iDdlspE!lh
aàveis a segurança e ao ccsenvojvímE':nto nacionais. na região da Ama,
zO:ria Legal, cermzta no artigo 2.",
da Lei rr- 5.173, de 27 de outubro
de 1U60, as terras devolutas srsuuocs
na falxa de cem qunõmctroe de largura, em cceo. lado do eixo <13.1;; 00_
guíntes rodovias já construídas, em
construcâo ou projetadas:
I ~ BR-230 rrraceemeaõmca: 'rrecbo: Rstr"lito - Altamlra - ItalA."'t,

lei

n.v 1 164, de

<

tuba -

Hurnaitá. r,a extensão apro-

ximada de 2. 3eO km;
II - BR-425 - Trecho: Abun~ _
QuaJt.Ta~Mlr:m,
na extensão aproxlmada de 130 km;

In - BR~364 - Trecho: Porto Ve_
lho - Auunã -- R:o Branco - Feijó
,- cruaciro do Sul - Japiim, na ex~
tensão anroximeda de 1.000 km;
IV - BR-317 - Trecho: r.aerea
._- Boca do Acre - Rio Branco xeoun - Bl'us:iéla - Assis Brasil,
na extensão aproxfmada de SSO km;
V --- BR-230 r'r'raneame.sõnícaj
Trecho Huznaitá-Lábrca, na extensão
aproxímada de 230 km;
VI - RR-319 - Trecho: ManausHumaitâ-l:'orto Velho, na extensão
aproximada de: 760 km;
VII - BR-174 - 'trecho: ManausCaracarai-Boa Vista-Fronteira com a
vcnceucre. na extensão aproximada
de 9'10 km;
VIII - BR-4ül
Trecho: Boa
Vista-l"ronteira com a ouiene. na
extensão aproximada de 140 km;
IX - BR-364 - Trecho: CuiabáVilhena-Porto Velho, na extensão
aproximada de 1.400 km:
X DR-163 - Trecho: OuíabâCachlmbo-Santarêm _ Alenquer-Frcnte.ra com o Buriname, na extensã-o
aproximada de 2.300 km;
XI - BR-156 - Trecho: MacapãOíapoque, na extensão aproximada de
6SCl km;

de 900 km;

XV _ BR-07U - Trecho: Rio-Araguaia-Cuiabá, na extensão aproximada de 4'10 km;
XVI - BR~307 - Trecho: cruserro elo Sul-Benjamin Con~tant
Içana-Cucui (Fronteira com a venezuela) e suas liguçóes com a~ joea.,
nccecs de Elvira (DR·411) e cexias
(BR-413) na fronteira com o Peru,
sendo a' extensão totcl aproximada
de 1.750 km:
XVII _ BR-210 - Trecho: Macapà-õaracaraí-Jçana-Mttu (Fronteira
com a Colómbta). na extensão aproxímada de 2.450 km;
XVIII ~ BR-158 - Trecho: São
Félix do nmguníu-Xnvantina-Barra
do Garças, na extensão eproxímade
de 530 km.
Parágrafo (mico. Os pontos de paasagem e as extensões dos trechos planejadas serão fixados detinrtívamente pelo Departamento Nacional de
Estradas de aouesem. após os estudas
técnicos e topográficos finais".
Art. 19. Enquanto não for esta~
belecida a nova ulstcmútleu preconizada no artrgo 10 e seus parágrafos
desta. lei, assim como no artigo 21 e
seus parágratcs, do Decreto-lei nú;
mero 512, de 21 de março de 1969,
modificados pelo artígo 16 da presente lei, continuarão em vigor as
disposições da legüslaçãu que trata de
ilSsulitl"J.
Art. 20, A classificação dos portos
e aer6dromos será feita pelo Poder
Executivo, segundo os nrttárros que
avaliem e escalonem a sua ímportàn.,
cfa econômica em função das regíüee,
áreas ou atividade,'; servidas pelos
mesmos, ressaívactos os interesses da
Segurança Nacional.
§ 1° Dentro de cento e vinte dias
da vigência desta lei, o COnselho Nacional de Transportes apresentará
projeto, dispondo sobre a cjassmcaçâo dos portos marítimos, fluvIais e
lacustres, nue integrem o aíetemn
Portuáno Nacional.
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§ z- Os nomes dos aeródromos e
aeroportos existentes só poderão ser
modificados quando houver necessidade técnica dessa alteração.
Art. 21. E' mantido o Plano Aeroviário Nacional de qUe trata o Decreto-lei na 270, de 28 de fevereiro de
1967, observada sua oompattcítídade
com as disposições desta lei e atendidas as demais definições do Código
Brasileiro do Ar (necreto-lei n- 32,
de 18 de novembro de 1[166).
Art. 22. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as Leis nos 4 510, de 10 ele dezembro
de 1964; 4.592, de 29 de «ceomoro
de 1964 e 4.906, de 17 de dezembro
de 1965, e os Decretos-Iels !laS 143, de
2 de fevereiro de 1967 e 514, de 31 de

LEI N'

5.918 -

março de 1\lI39, e demai.<; disposições

em contrário.

Brasllla, 10 de setembro de 1973:
152' da Independência e 650 da
Repúbnca ,
Ew:iLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aàalbcrto de Barros Nunes
Orlando Geise1
Antônio Delfim Nelto
Mári,) David And.rea~~o:
J. Araripe Maci!do
João Paulo dos Reis venoso
José Costa Cavalcanti

o anexo menclonado no art. 1Q foi
publicado no n. O. de 12 de setembro de 1[173 (Suplemento).

DE 11 JJi': SUE..U1ll0

DE 1973

Dá nova redação ao artigo 7° do necreeo-rea número 191, de 24 de teeeretro de 1B67. que "autoriza o Poder Exeeutivo a abrir o crédito essecial de Ors 21.006.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros) como rcjOrçO ao runao de Marinha Mercante, e dá outras providências".
O Presidente da República

Lei;

Face saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1° O artigo 7°, do oecreto-ret n- 1131, de 24 de fevereiro de 11367,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7° As importâncias resultantes dos resgates dos empréstimos de qUe trata este Decreto-lei serão, sucessivamente, íncorpcradas ao Fundo de Marinha Mercante, como receita extraordinária deste".
Art. 2° l%ta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
es disposições em contrário.
Brasilia, 11 de setembro de 1973; 152~ da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MtDIm

José Flávio Pécora
Mário Damd Andreazza
Jolr.o Paulo dos Reis verrcsc

LEI

N~ 5.919 -

VE 17 DE ~1!:1'EIl1lIIlO DE

1973

Autoriza G consnuuçôo da, SIDERBRAS e dá outras

providtncias

O Presidente da República

Lei:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sancronc

!J,

seguinte

Art. 10 E' o Poder Executivo autorlzado a constltulr uma Sociedade
denomina~1i() de gtderúrf!;l{l, Brasileira S. A. - 8IDERBR:'l.S, vinculada ao Míuístório da Indústria e do COmércio.
Parágrafo único. A SIDERBRAS terá sede e foro na Capital soderaí e o prazo de sua duração será indeterminado.
de rcconcmín Mista, de capital autorizado, sob a
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Art. 2.e A

SIDERJ:';RI~S terá por otuetcvo:
I - promover e gerir os Interesses da União em noves empreenàimelltos siderúrgicos e de atividades afins, ressalvados os casos de empreendimentos vinculados a empresas existentes;
II - programar as necessidades dos recursos financeiros da União
para as suas subsldíârfas e associadas;
IH - promover, por intermédio de subsidiárias ou associadas, a execução de atividades relacionadas com a indústria siderúrgica no Brasil c
no exterior.
Art. a- A SIDERDRAS poderá errar subsidiárias e participar do capital
de SOciedade de Economia Mista e, minoritariamente, de empresas privadas que exerçam atividades siderúrgicas e afins.
Art. 4° O Ministério da Indústria e do Comércio indicará o representante da trntãc nos atos constitutivos e nas Assembléias Gerais da ....
SIDERBRAS.
Parágrafo único. Os atos constitutivos da aocíedeõe serão aprovados
por Decreto.
Art. 5" O Presidente da SIDERBRAs será nomeado pelo Presidente
da República, e os Diretores eleitos pela Assembléia Geral dos Acionistas.
Art. 6." O cepítai sccrat lr.':ClaJ da SIDERBRAS será de crs ....••.•
100.000.000,00 (cem milhões de crueonosj .
Parágrafo único. Nos aumentos de capital da SIDERDRAS caberá
à. rrntão subscrever o sufíclrmte para garantir um mínimo de 51% (cinqüenta c um por cento) das ações com direito a voto.
Art. 7° E' o Tesouro Nacional autorízado a subscrever a parcata do
Capital Social de sua pa,rticip3Ção na 8IDERBRAS no valor de até Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de eruzeíros) .
§ l." ' l M1niF..tro da r'ascnca é autortaaoo a subscrever pelo Tesouro
Nacional, o capital social a que se retere este artigo, a ser integralizado
nos exercrcíos de 1973 a 1974.
§ 2~ Para atender as despesas a que se refere este artigo, o Poder
Executivo é autcneeoc a nonr no Ministério da sasence, no exercício de
1973, o crédito especial de crs 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
cruzeíros) , mediante anulação de dotações constantes no Orçamento.
§ 3° O Orçamento da untso. para o exercroío de 1974 consignará dotação espccínca para complementar a íntcgrutíauçêo prevista neste aruigo.

Art. 8 Observadas as

re~salva~

Q

desta, T,ei, a STDERBRAS será regida

pela Icgíslaçâc ror crente às Sociedades por õcõec não se lhe aplicando os
requisitos dos item lo e 3 do artigo 38 e parágrafo único do artigo 81,
0

do rieoreto-tet n- 2.627, de 27 de setembro de 1940, assim com-, a!\ exlgêncías do § 6°, do art.ígo 45, da Lei n- 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art. 9° Esta. Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
nresrua, 17 de setembro de 1973; 152" da Independência e 85° da
Repúbliea.
EMÍLIO G. :MÊDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de M'Jraes
João Paulo dos Reis Valioso

LEI N° 5.920 -

DE 19 DE

SETEII'lBRO

DE 1973

Estabelece airetríees pant a classificação de cargo:,' do Serviço Civil do
trilo Federal e de suas Autarquias e dá outras provjd~ncias.

oe-

O Prosldente da República

Faço saber que o senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I" A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Fcderal
e de suas Autarquias obedecerá às dírctríacs cataoeiecrdes na presente Lei.
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Art. 2" Os cargos serão ciassmcccos como de provimento em comissão
e de provimento ereuvc, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes
Grupos:

De Provimento em Comissão

r - Direção e Assessoramento Superiores

De eroeímcnto Efetivo

Policia Civil
lU - Tributação, Arrecadação e Ftscalieação
IV - Serviços Auxiliares
V - nrtesanatc
VI - Serviços de Transporte Oficial e Portar-ia
VIl -- outras Atividades de rcivct Superior
VIII - Outras Atividades de Nivel Médio
Art. 3° Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou
nivel de conhecimentos' aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e asses_
soramentc superiores da edcumstraçêc cujo provimento deva ser regido
pelo critério da connança. segundo for estabelecido em regulamento.
U - Polícia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial.
III - Tributação, Arreccdacão c e'tscaüzeçao, 03 cargos com atividades <'e tribul",çuo, arrecadação e nscanaecão de !;:JbUlOS co UlEtrito FeII -

deral.
IV
Serviços Auxinares: Q.'; CfU!C{J,"; de atividades admímstratãvas em
geral, quandc> náo de nível supencr.
V - Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente.
principais ou auxiliares, relacionados com os serviços de arunce em suae
várias modalidades.
VI - Serviços de Transporte Oflclal e Portarfa: os oargns de atividades de portaria e de transpnrte oficial de passageiros e cargas.
VII - Outras Atividades de Nível Superloz-: os dcmats cargos para
cujo provimento se exija dlplcma de curso superior de ensino ou habilltação legal equivalente.
VIU
Outras Atividades de NíVRl Médio: os demais cargos para cujo
provimento se exija diploma ou ccruncaeo de- conctusao de curso de grau
médio ou habültação equívalente ,
parágrafo único. AS atividades relacionadas com transporte, eonecrveção. cuetóoia, operação ele elevadores, limpeza e outras assemelhadas
serão. de prererêncta, objeto de execução Indireta, mediante contrato, de
acordo com o artigo 10, § 7", do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
Art. 4" Outros grupos com caractcrísttces próprias, diferenciados dos
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados
daqueles, se o justificarem as necessrdades da arimintstração, mediante decreto do Governo do Distrito Pedcrnl.
Art. 5" Cada Grupo terá sua própria escala de nível. a ser aprovada
mediante cecreto acendendo prímormetmentc, aos s~gUJDU's ratorca:
I - impor~ãncilJ,. da atividade para o desenvolvimento do Distrito Federal;
l i - complexidade e responsabllidad e das atribuições exercídaa; c
lU - qualiflcaçõe>.,5 requeridas para o desempenhe das atribuições.
§ 1" Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos,
para nenhum efeito,
§ 2" Os vencimentos correspocdentes aos níveis da eecelu de que trata,'
este artigo serão fixados por ter.
Art. 6° fi. ascensão c a progressão funcionais obedecerão a crjténos
seletivos, a serem estabelecidos através de regulamentação própria, assocíados a um Sistema rle treinamento e quailficaçào dast.inado a assegurar
ao permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
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Al'~. 7' O Gover'no do Distrito Federal
elabcraré e expedirá o novo
Plano de craaaiücacao de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto,
observadas as disposições desta LeI.
Art. 6° A implantação do Plano será fAita por órgãos, atendida uma.
escara de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prôvta da reforma administrativa, com base na
Lei n- 4.545, de 10 de dezembro de 19114, e riecretc-ter n- 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo
em vista a nova estrutura e ecrnnucccs decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
lH -- a existência de recursos orcaroentár-íos para fazer face às respecteves despesas,
Art. 9," A transposição ou transformação dos cargos, em decorrêncía da
sistemática prevista nesta Lei, processar-se-á gradativamente considera»do-so as necessidades e conveniências da Administração e. quando ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos íntepranees de cada Grupo, incl:Js:ve através de treinamento intensivo e oonsretóno.
Art. lU. A gccrctarta de Administral,'ao do Distrito Federal expedirá
as normas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo Plano, para aprovação, mediante decrAto.
§ I" A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as
medidas neéessenes para que o plano seja mantido permanentemente

atualizado .
§ 2" Pa,ru correta e uniforme implantação do Plano. a Secretarie, rle
admíuistração do Distrito Federal promoverá gradativa e obrfgutormmente
o treinamento de todos os servidores que participarem da tarera. segundo

programas a serem estabeler.idos com esse objetivo.
Art . 11, Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com
a incumbência de:
I
determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrarigidos pela escala de prioridade a que se refere o urtiga 8" desta Lei .
II - orientar e supsrvísíonar M levantamentos, bem como realizar os
estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
IH - manter com o órgão central rio Sistema de Pessoal Civil da Adminístracâc Federal os contatos neceesãrrce para que haja uniformidade
de onentação dos trabalhos de elaboração c execução do Plano de C'lasstãcaçâc de Cargos de que trata esta Le1 com os de elaboração e execução
.do Plano previsto na J"e1 nv 5,645, de 10 de dezembro de 19'10.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos, a ser institui do em
uiberto de acordo com as diretrizes expressas nesta Lei, estabeleeeré, um
múmero de cargos inferior, em relaçao a cada grupo. aos atualmente cxtsfentes .
Parágrafo únirAl, A não observância da norma contida neste artigo
'somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver
aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados. se
inviável
-providéncía indicada na a.linea anterior.
Art , 13, Observado o disposto na seção VIII, do Capitulo VII, do 'I'itulo I, da Constituição P., em parblcular, no seu artígc 97. as formas de
provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta Lei, serão
.estatclccidas e dísctpnnadas mediante normas regulamentares cspectncas.
não Se lhes aplicando as dtspostçõee a respeito contidas no rtstatato dos
Funcionarias Públicos Civis da União.
Art H, Os atuai~ Planos de Classificação de Cargos do Serviço Civil
.co Distrito Federal. a que se referem a Lei n- 3, no, de 12 de julho de
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1060, e o Decrelo-lei n- 274, de 27 de fevereiro de 1967, e legislação posterior, são considerados extintos, observadas as disposições desta Lel.
Parágrafo úníco. A medida que ror sendo implantado o novo Plano,
os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trate este artigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e, sem prejuízo das promoções e acessos que couberem, serão suprímtccs. que.neto vagarem.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publícução. revogadas
I'<R díspostçocs em eontrarro.
Brasília, 19 de setembro de 1973; 152 da Independência e 35 da
República.
0

0

EMíLIo G. MtDr~I

Aureao Buzmd
LEI N° 5.921 -

Dl': 19 DE Sl':IE;vlBRO DE 1973

FiXa os valores de vencimentos dos cargos do Gmpo - Out1'US Atividades
de Nível Superior, e aa outras -prootaéncías,

o Presidente da Repúbllca.
Paço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" Aos nrveís de classificação dos cargos integrantes do Grupo
____ outra,<; Arvioaees ôe Nívét Superior, a que se rereve a Lei n." 5,ü45, ce 10 de
uezemoro de lD'/J, correspondern ,,~ seguintes vencimentos:
Níveis

venmmsntos xrensaís

o-s
NS-7

NS-6

;).300,01)

4.700,00

NS-'i

4.400.00
3.900,00

NS-3
NS·2

3.700,00
3,300.00

NS-5

NS-l

:l.OOO,OO

Art. 2." A.~ gratrücações pelo exercício em regrme de tempo integral e
dedicação exclusiva, as diárias de que trata a Lei nv 4.019, de 20 de desembro de 1961, e respectivas absorções. rcrcrcntcs aos cargos que tntec-arão o Grupo - Outras anvieaoes UE' :::;rivel Superior, ficarão absorvntas,
em cada caso, pelos vencimentos rtxeõos no al'tigo I'",
J:'arâgrafo único. A partir da vigência dos decretos de transcostcão ou
»ansrormação de cargos para as catceonue s'unc.cnaos de Grupo
Outras
Atlvidades de Nível Superior, cessará, para os respectivos ocupantes, () pagamento das vantagens especificadas neste artigo. bem como ele todas as
outras que. li qualquer título, venham sendo por eles percebidas, eorangc:ndo. mcjustvo cürcrcncas de vencimento, gretincecõca de produl.ívldude
e complementos salariais, ressalvados, apenas, a gratificação adicional por
tempo de serviço, o satarto-tamüía, bem ootnc a gratificação de que trata
a Lei nv 1.234., de 14 de novembro de 10liO, que passa a ser calculada na
base de vinte por cento dos respectivos veneímentcs fixados no artigo I
desta LeI.
Art. 3° E' vedada a utilização de colaboradores eventuais, retribuldos
mediuntc iccnc. pal"<~ li CXI'CliCÚfJ d( atividades compreendidas no Grupo Outras Atividades de Nivel Superior.
Pa'l'agrafo únicõ. À medida, qu-e il'l1' sendo 'Implantado o Grupo - Uuiras Atividades de Nível Superior nos orgilas em que o regime jurídico do
respecttvo pessoal seja estatutarto, ficam extintos os empregos regidos pela
g

"

Aros

DO FODElI

LI':GlSLA'rrvo

legis]uçii:l tl'otbalhbta (1, que sejam inerentes tais attvtcedcs. os quais, entre.
tanto, pocerão ser t':'itn~formadolJ,em cargos do mesmo Grupo, de acordo com
cntcnos estaterectccs pejo Poder axccuuvo.
Art. 4" Somente poderão inscrever-se em concurso, para ingresso nas;
catcgortaa sunctone.ts do Grupo - Outras Atividades de Nível Superior,
brasileiros com a idade máxima de quarenta e Cl:JCO anos, que possuam
diploma de conclusão de curso superior de ensino, ou habilitação legal
equivalente, para o exerctoío ti", profissão. na forma estabelecida em ato
do Poder zxecuuvo.
Parágrafo único. A aprovação em concursos realizados para provimenta dos cargos do sistema de cjasstücacão anterior a vígêncie, da Lei
TI. 5.645, de m de dezembro d·e ]970, não hani.:ita o candrcato ao ingresso
previsto neste artigo.
O

Art. 5° Os remanescentes ocupantes efetivos de cargos de Fiel do Tesouro, 'rescuretro-Auxíuar e Tesoureiro, dos quadros dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias, que não forem incluídos no sistema de classtücaçãc de unrgna de que trata a Lei
n- 5.645. de 10 de dezembro de 1970, passarão a integrar quadros suplementares, sob a denomtnacão gcnérácu de Tesoureiro, com vencimento mensal de Cr$ 2.61111.00 (dois mil e seíscentos cruectros) , devendo os cargos respectivos ser automaticamente suprímtdos quando vagarem.
Art.
de 1963.

6~

);O'ica revogado o artigo 65. da Lei nv 4.242,

de 17

de

julho

Art. 7" Os vencimentos fixados nesta Lei vigorarão a partir dos deeretos de inclusão QUS cargos no novo s-stema, a que se relere o pas-egrero
único do artigo 2
0

•

Art. 3~ Observado o disposto nos artigos 8°, item lU, e 12, da Lei número 5 645, de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da apltcação desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos
Ministérios, órgãos tntegmntes da Presidência da República, órgãos do
Ministêrio Público e Autarquias Federais.
Art. \l' Esta Lei entrará em vigor nu data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 19 de setembro de
República.

1973; 152." da Indepencêncta e

E..",liLIo G. MEDJeI
Al/redo Buzaid
Adalberto de Barros NU7leS
Orlando Geise~
MárJa Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. passarinho
JUlUJ Ramtrr.

J. Araripe Macédo
Mário Lemos
Marcas Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Junior
ruio Paulo dos Reis veztcsc
José Costa Cavalcanti
neroe Berlandc'Z pedTO~u

85." da
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LEI N° 5.922 _ DE 20 na 8ETEMIlRO DE 1973
Autoj'i:;ll o Departamento NaCtMlrJ, de Obras Contra as Secas (DNOCS) a
doar ao Municipio de Morada Nova, no E!J!ado do Ceard, imôve~ que
menciona.
o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1" O Depa.tamcnto Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
__ fica autorizado a doar ao Municipio de Morada Nova, no Estado do
ceara. o terreno situado na Avenida Manuel de Castro, no mesmo Municípío, constituído de lO.SOO mã (dez mil e oitocentos metros quadrados).
Art. 2" A área de terra a ser doada destina-se à construção de um
Grupo Escolar, a cargo da Municipalidade.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua rnnntcecno. revogadas
as cüsposíções em contrário.
Brasília,

20 de

setembro

RcpúbIJca.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalçanti

de

1973;

152' da Independência e 85" da

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres an..
teriores, êoram publicados no «Diár-io Oftcíal» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
n-imestres anteriores.
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LEI N.o 6.895 -

DE

19

DE

JL"NJ;'IQ

DE

19'73

Autori.2a o Porlel" Fi:xecutlvo a transicrmor a autaT(juia Casa da MOeCla em
empresa pública e dá outras providências

(Publicada no Diário

Ojioia~

-- Seção I --- Parte I, de 20 de junho de 19731
Reti/waQão

Na primeira página, 3.' coluna, no artigo 3.°,

Onde se lê:
... a cargo da COmissão ...

Leia-se:
••. 0. cargo de Comissão ...

~

iP,

íNDICE REMISSIVO

íNDICE REMISSIVO
ATOS DO PODER JJEGISLATIVO

VOLUME

A
APOSENTADORIA zererancum.
(DBcreto legislativo n9 ss, de Hl dI'
setembro de 1973).

c
CAMARA

DOS

Grupo-Direção

DEPUTADOS

e

Assessoramento.

Lei nv 5.901, de 9 de julho de Ig731.
_ Grupos-Atividll,cles de A;.O;o Legislativo, Serviços Auxiliares e servíco

v
CORPo DE BOMBEIROS no DTSTRITO FEDERAL Remuneraçao. (Lei ns 5.9011, de 23 de eacstc
de 1973).

D
DEB.li:NTUREs - Criação de mercado. (DecTe~o_lel nv 1.283. de 20 de
agosto de 1973).
"" Aprovado pelo Decreto legislativo
n" 6'0, de 21 de setembro de 1.973.

E

de Transporte Oficial c Portaria.

(Lei no 5.902, de 9 de julho de 1973).
COLÉGIO ELEITORAL - Presidente
da Repúbltca
Eleição. (Lei

Complementar n Q 15, de 13 de agosto
de 1973) .

Intervenção - - Administração de empresas. (Ato Comntementar n Q 98. de 7 elo> agosto

CONFISCO de 1973).

CORREÇAO MONETARIA __ Alteração da Lei n? 4.357. de 1%;'

Art. 7Q

(Decreto-lei no 1.281, de

?,4 de julho de 1[11:·;).

CR1!:DITD ESPECIAL- Fundo de
Marinha Mercante. (Lei n' 5.9111,
de 11 de setembro de 197:».
- Justiça do 'rreootno (Lei no 5. ,104,
rte 10 de julho de 1973).
- MME _ vanos fins. (Le~ nv 5.912.
de 31 de agosto de 1973).
_ MPCG _ Encargos Oerai,!; da União
(Lei nO 5.909. de 23 de agosto
de 1973).
CONSOLIDAÇão DAS I,EIS no
TRABALHO _ Altcração- Artif!o 543. (Lei nv 5.911, de 27 de
agosto de 1973).

ELEIÇCES -

Colégio Eleitoral. (Lei

Comptcmentar no 15 de 1:3 de ~o~
to de 1 9 7 3 ) . '
.

ELETROBRAS -

ltalpn.

(Lei nu-

mero a.eas, de 5 de julho de 1M3).
- Re~erva Global de Reversão (Lei
nv <1.898, de 5 de julho de 1973) •

EMPRESA BRil,SILEffiA DF.: PLANEJAMENTO DE TRAl.\"SPQRTES _
T:ansforma,:ão do GEIPOT. (Lei
n 5.008. oe 20 de agosto de 19'73).
ENFERM;AGK\'! -. Conselho,: Fedel'aI
c R~glOnal. (Lei nv 5.90.'5, de 12 de
julho de 1973).

I
IMPOSTO DE RENDA _ .êprovaçãc
do Decreto-lei UO 1.274. de 1973.
(I)e~l'eto legislativo n9 45, rte 24 de
agosto de 1973).
- r-essoas Físicas
Modificaç!W.
(Decreto-lei n Q 1.286, de 21 de setembro de Ill73).
- Sociedades Anônimas d~ capital
Aberto. (Decreto-Lei n'? 1.283, de
20 de agosto de 1[173).

A'ros
-
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IMPOSTO SOBRE PRODUTOs IN·
DUSTRIAL,lZADOS _ Aprovação
do Decreto-lei no 1.276, de 197:".
(Decreto legislativo nv 36, de 21 de
agosto de 1973).

IMPOSTOS UNICO SOBRE LUBRI·
FICANTES - Alteracão do Decreto-lei nv 343, de 1967 _ Art. 1",
rnecreto-ieí n':' 1.279, de 5 de junho de 1971iJ.
- Aprovação (Decreto legIslativo numero 37, de 21 de agosto de 1973).
INTERVENÇAO - Administração de
empresas. (Ato Complementar- número 98, de 7 de agosto de 1973).

L
LOTERIAS - Taxa de exploi ccão Alterlição. (Decreto-lei nc L2f15,
de 6 de setembro de 1973) .

M
MUNICíPIOS - Areus alagadas
São LuIs. (Lei n~ 5.907, de 17 de
agosto de 1973).
"- Doação - Morada Nova (Lei namero 15.922, de 20 de setembro de
19-73) •

-

-

Reversão de terreno _ Pira.pora.
(Lei nc 5.913, de 31 de agosto
de 1973).
Begurança Nacional - .enàpoüs.
(necreto-ret n Q 1.234, de 28 de egos-

W de 1973).

-

-

p

Aprovado pelo Decreto ll"jl'f,;lativo
nc 60, de 21 de setembro de 1913.

S. ';'Qão d05 pratos e Guadalupe _
Aprovação dó oecreto-tci nv 1.272,
de ln:l. (Decreto legislativo ne 42,
de 23 de agosto de 1973).
Volta nedonda Aprovação do
Decreto-lei nc 1.273, de 1973. (DIõereto Iegtslaüvo n Ç 43, de 23 de
agosto de 1973).

o
OBRIGAÇOES DO TESOURO - AIteracêo da Lei no 4.35-7, de 1964 Art.' 7°. (Decreto-lei no 1.281, de
24.-7-73) .
- Aprovado pelo Decreto-legislativo
nv 56, de 13-9-73).
ORCANIZAÇAO
no CAFE (DI:~I"Ct.o

9-73) .

INTERNACIONAL
Resolução no 264.
legislativo nv ijl5. de 13-

FEI:iI"8i\.O ESPECIAL Celso Uma
da. SlIva. (Let fi'? 5.910, de 23-873).

-

João Gomes Monteiro. (Lei número 5.915, de 5-9-73).

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO Aprovação. (LI;:i no 5.917, de 109-73) .

I'REVIDlZNCIA SOCIAL - Alteração
da Lei n" 4.234, de 11=163 - Artigo
11. (Decreto nc 5.896, de 5-7-7li).

R
RELAÇÕES EXTERIORES _

Camarões - Acordo. (Decreto legíalativo no 49, de 28-8-73).

Colômbia - Acordo. (Decreto legislativo no 57, de 19-9-7:l).
- Costa do Marfim - Acordo. (Decreto legislativo no 44, de 24-8-73) .
- Costa do Marfim - Acordo. (Decreto tegístarívo no 47, de 28·B~73) .
- Dacmú - Acordo. (Decreto ieerslatlvo no 32, de B-B-T,ll.
- F.gito _ Acordo. (Decreto legislativo no 38, de 2-8-73) .
- Gana .-_ Acordo. (Decreto legístativo no 40 de 22-8-73).
_ Italia - Acordo. (Decreto legislativo no 31, de 8-B·73).
-

-

Nigeria - Acordo. (Decreto restelativo nc 4!J, de 2B-8-73).

_ NIgérill. _ Acordo. (Decreto ieaíelativo 119 59, de 21-9·73)..
_ Quênia - Acordo tpecreto Iegâaianvo no 54, de 12-9-73).
_ Senegal - Acordo. (Decreto legislativo nc 34, de 8-8-73).
_ Toga - Acordo. (Decreto legislativo nc 30, de 30-6-73).

-

-

venesuetc _ Convênio. meoreso
Iegíatatívo nv 53, de 11-9-73).
Zaire- Acordo. (Decreto legisla~
tive nv 33, de 8-8~73).

zaire -

Acordo. (Decreto legislativo no 39, de 22-8-73).
zatce - Acordo. (Decreto legislativo nc 41, de 22-8-73).
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SENADO F'EDERAI, -- oruoo-nuvicedes de Apoio Legislativo, Servil,;0il

(r.eí

-

Lei no 5.900 de 9-7-13).
SERVIDOR - Agente Fiscal dos Tri-

bulas Federais
QuantHa,tlvo:;.
(Decreto-lei no 1.282, de 26-7-73).
_ Aprovado pelo Decreto legislativo
no 52 de 3-9-73).
_ Distrito Federal - classíncacão de
Ca1'g'05. (Lei no 5.020, de 19-!l-'i1).
GI.'1.mo

Artesanato -- vencímentos .

(Lei 119 5.9U, de 3H3-73).

-

Aprovado pelo Decreto legislativo
no 51, de 31-8-73.

T
TAXA DE EXPLOH1\..CãO DE LO'l'Ei-?.Ill.S - Alteração do Decretolei fi" 71"7, de 1969. (Decreto-lei
M 1.285,

«e

6-D-73).

TnIDUNAL DE CONTAS DO DIS'T'lUTO P-SDEHJlL - Atteracãc da
Lei nv 5.538, de 1968 Art. í7 u.ei
nc 5.897, de 5-7-73).

_ Grupo Pesquisa Científica c 'pecnulógica - . Vencimentos. (Lei número 5.916, de lHI-73).
_ Grupo-outras Atividades de Nível.
SUIJ<:riUl" - venctroentos. (Lei namera 5.921, de 19-9-73).
SIDERúRGICA
BRASILEIRA
_ Conatibuíção, (Lei no 5.919, de
17-9-nl.
SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL AB},;/:iTO
rncenuvos.
(Decreto-lei nv 1.283, de 20-11-73).

SEGURADORAS

Prorrogação -

Alteração do
Decrete-lei no 1.115, de imu. (Deereto-rei n? 1.280, ele 6-7-73).

nú-

_ Grupo-Düeção e Assessoramento.

_

SOCIEDADi::S

Auxntares e serviço de Trans-

porte Oficial c Portaria.
mero 5.003, de 9-7-73).

Aprovado pelo Decreto legislativo
nc nn, de 21-9-73).

li
Aprovaçã.o do
Decreto-lei fi'? 1 275, de Z,1-3-73.
coce-etc Legislativo n9 46, de 24
de agosto de 1973).

UNIVEnSIDADES

v
VALE DO RIO DOCE -

AUruVllCão

do Decreto-lei no 1.277, de 1973.
(Decreto legislativo In 36, de 21-

:;-73) .

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES
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ATO COMIBLEMENlIAR

I -

99 -

Ato Complementar

de

4

de outubro de 19"73,. - Publicado no D. O. de fi. de ousubro
de 1f.J73.

II 16 -

3

LEIS COMPLEMENTARES
Lei Complementar de 30

de outubro de 1973 -

Altera

a redação de dispositivos da
Lei Complementar TIl? 11, de 25

de maio de 1971, e dá outras
provídêncías , -

Publicado no

D.O. de 31 de outubro e repu-

17 - Lei Complementar de 12
de dezembro de 1973 - Dis-

põe sobre o Programa de Integração Social de que trata a
Lei Complementar nc 7, de 7
de setembro de 1970, e dá outras providências. _ Publicado

III 1.287 -

DECRE'I10S-'LEIS

Decreto-lei de

18 de

outubro de 1973 - Estende às
atividades de mineração os in-

Decreto-lei de 20 de
novembro de 1973 - Regulamenta a Lei nc 5.534, de 14
de novembro de 1968, modificada pela Lei nc 5.878, de 11
de maio de 1973, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da
_prestação de informações necessárias ao Plano Nacional·
de Estatísticas Básicas e ao
Plano Geral de Informações
Estatísticas e Geográficas. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1973
Decreto-lei de 29 de
1.289 novembro de 1973 - Autoriza
a União a abrir, em favor do
Ministério da Fazenda, crédito

9

10

1.289 -

blicado no de 10 de dezembro
de 1973
..

no' D.a. de 14 de dezembro de
1973 O
.

Páçe,

ccntívos concedidos aos projetos de desenvolvimento industrial pelo Decreto-lei nc 1.137,
de 7 de dezembro de 19,70, e dá
outras providências. - Publícado no D. a.
de 31 dê
outubro de lro3~
1.288 Decreto-lei de 19 de
dezembro de 1973 - Altera o
§ 49, do art. 27, da Lei número 2.004, de 3 de outubro
de 1953, acrescentado pelo Decreto-lei nc 52,3, de 8 de abril
de 1969. - Publicado no D.a.
de 5 de novembro de 1973 .....

7

10

IV
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especial para o fim que especifica. Publicado no
de 30 de novembro de

D.a.

1973
1 290 - Decreto-lei de 3 de novembro de 1973 - Dispõe sobre

12

a aplicação financeira de disponibilidades pelas entidades
da Administração Federal In-

direta. bem como pelas Fundações supervisionadas pela
União e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 4 de
dezembro de 1973
1.291 Decreto-lei de 11 de
dezembro de 1973 - Prorroga
a vigência dos estimulos à

13

exportação de produtos manufaturados. - Publicado no
O. de 12 de dezembro ue

D.

197·3 .

14

1.292 - Decreto-lei de 11 de dezembro de 1973 - Altera a legislação do Imposto sobre Pro-

dutos Industrializados quanto
ao valor tributável das bebidas, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 12 de
dezembro de 1973

14

Decreto-lei de 13 de
dezembro de 1973 - Concede
ísencâo do Imposto incidente
na importação de bens destinados a emissoras de rádio e
televisão, revoga o Decreto-lei
nc 480, de 28 de fevereiro de
1969, e dá outras providências.
_ Publicado no D.O. de 13 de
dezembro de 1973

14

Decreto-lei de 19 de
dezembro de 1973 - Cria o
cargo de Presidente do Instituto Nacional de Alimentação
e Nutrição (INAN).

15

1.293 -

1.295 \" Decreto-lei de 21 de
dezembro de 1973 - Fixa alí-

Decreto-lei de 26 de
dezembro de 1973 - Altera a
legislação relativa ao Imposto
único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 27 de
dezembro de 1973

1973

26

Decreto-lei de 31 de
dezembro de 1973 - Dispõe
sobre a tributação separada
dos rendimentos de casal e dá
outras providências. - Publicado no D.Q. de 31 de dezembro de 1973
1.302 - Decreto-lei de 31 de
dezembro de 1973 - Altera a
sistemática de Correção Montária do Ativo Imobilizado
de cálculo da Manutenção de
Capital de Giro Próprio e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1973
1.301 -

1.294 -

quotas do Imposto de Importação e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 21 de
dezembro de 1973

Págs.
Decreto-lei de 26 de
dezembro de 1973 - Acresce
uma alínea "I' ao art. 13,
item II, da Lei nc 4.452, de
5 de novembro de 1964. Publicado no D.O. de 27 de
dezembro de 1973
24
1.298 Decreto-lei de 26 de
dezembro de 1973 - Prorroga
a vigência do Decreto-lei número 1.115, de 24 de julho de
1973. - publicado no D.O. de
27 de dezembro de 1973 ....
25
Decreto-lei de 28 de
1.299 dezembro de 1973 - Dispõe
sobre acréscimo às alíquotas
do imposto de importação e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1973
25
1. 300 Decreto-lei de 28 de
dezembro de 1973 - Prorroga,
até 31 de dezembro de 1974, o
regime especial de que trata o
Decreto-lei ns 1.182, de 16 de
julho de 1971, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 31 de dezembro de
1.297 -

26

27

Decreto-lei de 31 de
dezembro -de 1973 - Permite a
amortização de despesas e outros encargos por mais de um
exercício financeiro e dá outras providências. - Publicado
no D.O. de 31 de dezembro de

1.30'3 -

15

1.296 -

1973
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23

61 -

-
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Aprova o texto do Acordo

íNDICE

Págs.
Comercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República
Arabe do Egito, firmado no
Cairo, a 31 de janeiro de 1973 31
62 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Decretolei no 1. 285, de 6 de setembro
de 1973. - Publicado no D.a.
de 15 de outubro de 1973 ....
31
63 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Decretolei nc 1.284, de 28 de agosto
de 1973. - Publicado no D.a.
de 15 e republlcado no de 17
de novembro de 1973
32
64 - Decreto Legislativo de 1973
_ Aprova o texto do Convênio
entre a República Federativa
do Brasil e a República Peruana sobre Transportes Marítimos, firmado em Lima, a
112 de abril de 1973. - Publicado no D.a. de 18 de outubro
de 1973
65 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituiçã-o da Organização Internacional do Trabalho, adotado em Genebra, a 22 de junho
de 1972, por ocasião da 57" sessão da Conferência Geral da
Organização Internacional do
Trabalho. - Publicado o D.a.
de 19 de outubro de 1973 ....
66 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
sobre cooperação Cultural entre a República Federativa
do Brasil e a República de
Gana, firmado em Acra, no dia
2 de novembro de 1972. - Publicado no D.a. de 30 de outubro de 1973 e republicado em
11 de novembro de 1973
67 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Decretolei nc 1.286, de 21 de setembro
de 1973. - Publicado no D.a.
de 8 de novembro de 1973 ..
68 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvimento, firmado pela República Federativa do Brasil, pelo Banco Africano dePe~envQlvimento, e

32

32

33

33

v

['ágs.
por outros países, em Abidjã,
a 29 de novembro de 1972. Publicado no D.a. de 26 de
novembro de 1973
34
69 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
Sobre Intercâmbio Turístico
entre Brasil e Portugal, firmado em Lisboa, a 16 de julho
de 1973. - Publicado no D.a.
de 26 de novembro de 1973 ...
34
70 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo
da República Federativa do
Brasil e o Governo de Trinidad e Tobago, firmado em
Port-of-Spadn, a 9 de novembro de 1971. - Publicado no
D.a. de 28· de novembro de
1973
34
71 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
Básico de Cooperação Técnica
e Científica entre o Governo
da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bolívia, firmado em
La Paz, a 10 de julho de 1973.
- Publicado no D.a. de 28 de
novembro de 1973 .... ,.......

35

72 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
para a conservação da Flora e
da Fauna dos Territórios Amazônicos da República Federativa do Brasil e da República
da Colômbia, firmado em Bogotá, a 20 de junho de 1973.
- Publicado no D.a. de 4 de
dezembro de 1973

35

73 - Decreto Legislativo de ·1973
- Aprova o texto do Acordo
de Cooperação Internacional
entre o Governo da Colômbia
e a UNESCO relativo ao Centro Regional para o Fomento
do Livro na América Latina e
o texto do Acordo número 2.
- Publicado no D.a. de 4 de
dezembro de 1973

36

74 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Convênio
entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre Prívílégtos e Imunidades
do Banco, assinado em J3:rªªi ..
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lia, a 21 de janeiro de 1972.
_ Publicado no D.a. de 6 de
dezembro de 1973
75 _ Decreto Legislativo de 1973

36

em Quito, a 12 de julho de
1973. - Publicado no D.O. de
10 de dezembro de 1973

v -

_ Aprova as Contas do Presldente da República, relativas
ao exercício de 1971. -

cado no

o.o.

Publi-

de 6 de dezem-

bro de 1973

37

76 - Decreto Legislativo de 1973
- Fixa os subsídios do Presi-

dente e do Vice-Presidente da
República, para o período de
15 de março de 1974 a 15 de
março de 1979.

77 -

37

Decreto Legislativo de 1973

_ Aprova o texto da Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída em Washington,

a 2 de dezembro de 1946. Publicado no D.a. de lO de
dezembro de 1973

78 -

37

Decreto Legislativo de 1973

- Aprova o texto do Acordo
Sul-Americano Sobre Entorpecentes e Psicotrópicos, firmado pela República Federativa
do Brasil, Argentina, Bolívia,
Equador, Paraguai, Uruguai e
Venezuela, em Buenos Aires,
a 27 de abril de 1973. - Publicado no D.o. de 10 de dezembro de 1973

38

79 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo
de Intercâmbio Cultural entre
a República Federativa do
Brasil e a República do Peru,
firmado em Lima, a 14 de julho de 1973. - Publicado no
D.O. de 10 de dezembro de
1973

80 - Decreto Legislativo de 1973
- Referenda o ato do Presidente da República que concede reforma ao Soldado-Puzileiro Naval Walter Barreto
Queiroz, do Ministério da
Marinha. - Publicado no D.O.
de 10 de dezembro de 1973 ..
81 - Decreto Legislativo de 1973
- Aprova o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural
e Cientifico entre a República
Federativa do Brasil e a República do Equador, firmado

38

39

39

LEIS

5 .923 - Lei de 1fi de outubro
de 1973 - Altera o Quadro da
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 2 e reto no de 10 de
outubro de 1973
5.924 - Lei de 19 de outubro
de 1973
Transforma em
cargos em comissão, símbolo
5.e, os cargos de Chefe de Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento de Teresina e Parnaíba, no Estado do
Piauí. - Publicado no D.O. de
2 de outubro de 1973

41

42

5 .925 -

Lei de 19 de outubro
de 1973 _ Retifica dispositivos
da Lei nv 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o
Código de Processo Civil. Publicado no D.O. de 2 e reto
no de 10 de outubro de 1973

43

5.926 - Lei de 9 de outubro
de 1973 - Altera o art. 1Q, da
Lei nc 5.732, de 16 de novembro de 1971, que dispõe sobre
os dividendos da União na
Companhia Vale do Rio Doce
- eVRD - e dá outras providências.
Publicado no
D.a. de 10 de outubro de 1973

55

5.927 - Lei de 11 de outubro de
1973 _ Estabelece a obrigatoriedade da filiação ao IPASE
dos servidores públicos, regidos pela legislação trabalhista,
que menciona, e dá outras providências. _
Publicado no
D.a. de 15 de outubro de 1973

56

5.928 - Lei de 29 de outubro
de 1973 - Aprova redação ao
art. 79, da Lei nc 5.152, de
21 de outubro de 1966, que
autorizou o Poder Executivo a
instituir a Fundação Universidade do Maranhão, alterado
pelo art. 19, do Decreto-lei
ris 921, de 10 de outubro de
1969. - Publicado no D.a. de
30 de outubro e reto no de 9
de novembro de 1973

57

VII
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5.929 - Lei de 30 de outubro
de 1973 - Dá nova redação
ao art. 27, do Decreto-lei número 18, de 24 de agosto de
1966, que dispõe sobre o exercício da profissão de Aeronauta. - Publicado no D.O.
de 31 de outubro de 1973 ....
57
5.930 - Lei de 19 de novembro
de 1973 - Autoriza o Governo
do Distrito Federal a abrir
crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constantes do Orçamento
do Distrito Federal para. o
exercício financeiro de 1973.
_ Publicado no D.a. de 5 de
novembro de 1973
sa
5.931 - Lei de 1Q de novembro
de 1973 - Dá nova redação
ao art. 89, da Lei nc 4.545,
de 10' de dezembro de 1964,
que "dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências" . Publicado no
D.a. de 5 de novembro de 1973 61
5.932 - Lei de 1ÇI de novembro
de 1973 - Dá redação ao artigo 128, da Lei nc 5.906, de
23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos
bombeiros militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
61
5 de novembro de 1973
5.933 - Lei de 8 de novembro
de 1973 - Concede pensão especial à Senhora Efigênia Ondina Xavier Dornas, viúva do
escritor João Dornas Filho. Publicado no D.O. de 9 de novembro de 1973
62
5.934 - Lei de 8 de novembro
de 1973 - Fixa os valores dos
vencimentos dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço
Civil do Distrito Federal e dá
outras providências. _ Publicado no D.O. de 9 de novembro
de 1973
,
62
5.935 - Lei de 12 de novembro
de 1973 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar para o fim que especifica. - Publicado no D.O.
de 12 de novembro de 1973 ..
63

Págs.
5.936 - Lei de 19 de novembro
de 1973 - Dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 21 de novembro de
1973
5.937 - Lei de 19 de novembro
de 1973 - Reajusta o valor
da pensão especial concedida
ao Jornalista Rolando Pedreira
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 21 de
novembro de 1973
5.938 - Lei de 19 de novembro
de 1973 - Dispõe sobre os recursos do Plano de Integração
Nacional - PIN, do Programa
de Redistribuição de Terras e
de Estímulo à Agroindústria
do Norte e do Nordeste PROTERRA e do Programa
Especial para o Vale do São
Francisco PROVALE, entregues às concessionárias de
serviços de energia elétrica, e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de 21 de novembro de 1973
5.939 _ Lei de 19 de novembro
de 1973 - Dispõe sobre a concessão de benefícios pelo INPS
ao jogador profissional de futebol, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 21
de novembro de 1973
5.940 - Lei de 20 de novembro
de 1973 - Autoriza o Instituto
Nacional de Previdência Social
a doar terreno de sua propriedade à Cruzada São Sebastião,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 21 de
novembro de 1973
5.941 - Lei de 22 de novembro
de 1973 - Altera os arts. 408,
474, 594 e 596, do Decreto-lei
nc 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal. - Publicado no D.a. de
23 de novembro de 1973
5 .942 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Denomina de "Almirante Alvaro Alberto"
a
Central Nuclear de Angra dos
Reis localizada no Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 30 de novembro de
1973
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66

67
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Págs.
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5.943 - Lei de 29 de novembro
de 1973 _ Cria, na carreira
do Ministério Público do Distrito Federal, os cargos que
especifica.
Publicado no
D.O.

de

Distrito Federal e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 3 de dezembro de 1973

71

5.951 - Lei de 3 de dezembro
de 1973 - Fixa os valores de
vencimentos dos cargos dos
Grupos Atividades de Controle
Externo, Serviços Auxiliares e
Serviços de Transporte Oficial
e Portaria do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 4 de dezembro de 1973

72

5.952 - Lei de 3 de dezembro
de 1973 - Fixa o valor do
soldo do posto de Coronel da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 4 de
dezembro de 1972

74

69

5.953 - Lei de 3 de dezembro
de 1973 - Fixa os valores de
vencimentos dos cargos do
Grupo - outras Atividades de
Nível Superior do Serviço Civil do Distrito Federal e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 4 de dezembro
de 1973

74

69

5.954 - Lei de 3 de dezembro
de 1973 Autoriza o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCHA,
a doar imóveis remanescentes
de Núcleos de Colonização e
de Projetos de Reforma Agrária, nas condições que especifica. - Publicado no D.a.
de 4 de dezembro de 1973 ..

75

5 955 - Lei de 3 de dezembro
de 1973 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir à Justiça do
Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
6~ Região, o crédito especial
de Cr$ 500.000,00, para o fim
que especifica. Publicado
no D.a. de 4 de dezembro de
1973

76

5 .956 _ Lei de 3 de dezembro
de 19:73; - Dispõe sobre o emprego de fibras em produtos
têxteis. - Publicado no D.O.
de 4 de dezembro de 1973 ..

76

30 de novembro de

1973
5.944 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Altera o § IQ, do

art. 59, do

Decreto-lei

68

nú-

mero 5.697, de 22 de julho de
1943, alterado pelo Decreto-lei
nv 878, de 17 de setembro de
1969. - Publicado no D.a. de
30 de novembro de 1973 ....

5.945 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Dá nova redação
ao parágrafo único, do art. 19,
da. Lei no 5.771, de 21 de dezembro de 1971, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.
- Publicado no D.a. de 30 de
novembro de 1973
5.946 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Dá nova redação
ao art. 2Çl, da Lei nc 5.130, de
19 de outubro de 1966, que
dispõe sobre as zonas indispensáveis à defesa do País.
- Publicado no D.a. de 30 de
novembro de 1973 ..... ,.. . .
5.947 - Lei de 29 de novembro
de 1973 _ Fixa os valores de
vencimentos dos cargos do
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria
Geral do Tribunal de pontas
da União e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 3 de dezembro de 1973 ..
5.948 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Dá nova redação
às letras "c" e "d' do art. 68,
da Lei de Organização Judiciária Militar. _ Publicado no
D.O. de 3 de dezembro de 1973
5.949 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Disciplina o pagamento de dotações destinadas
a auxiliar o Teatro. - Publicado no D.O. de 3 de dezembro
de 1973
5.950 - Lei de 29 de novembro
de 1973 - Cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do

68

69

71

71
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5.957 - Lei de 4 de dezembro
de 1973 - Autoriza o Poder

Executivo a abrir em favor do
Senado Federal crédito especial de Cr$ 6.270.00-0,00, para o
fim que especifica. - Publi-

cado no D.a. de 6 de dezembro

de 1973

77

5.958 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Dispõe sobre a re-

troatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, criado
pela Lei nc 5.107, de 13 de
setembro de 1966. Publicado no D.a. de 11 e reto no
de 31 de dezembro de 1973 ..

78

5.959 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Dispõe sobre a responsabilidade da União no pa-

gamento

dos integrantes

da

Policia Militar e do Corpo de

Bombeiros do antigo Distrito
Federal, transferidos para o
Estado da Guanabara ou neste
reíncluídos; e determina outras provrdências , - Publicado no Is.O, de 11 de dezembro de 1973
5.960 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 _ Dispõe sobre ínsccrlçâo na Ordem dos Advogados do Brasil. - Publicado no
D.a. de 11 de dezembro de
1973
5.961 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Dispõe sobre o depósito e a venda de veículos
removidos, apreendidos e retidos, no Distrito Federal.
Publicado no D.a. de 12 de
dezembro de 1973
5.962 _ Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Dispõe sobre a participação de empresas industriais em concessionárias de
serviços públicos de energia
elétrica, na área da Amazônia, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 12
de dezembro de 1973
5.963 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Acrescenta os parágra.fos 6g, 79 e Bc ao art.
da Lei nc 4.452, de 5 de novembro de 19>64, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 12 de dezembro de
1973

78

79

79

80
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82

Págs.
5.964 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Estima a Receita
e Fixa a Despesa da União
para o Exercício Financeiro
de 1974. - Publicado no D.a.
de 12 de dezembro de 1973
(Suplemento) ..

83

5.965 - Lei de 10 de dezembro
de 1973 - Acrescenta parágrafos ao art. 13, da Lei número 4.324, de 14 de abril de
1964, que instituiu o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá
outras providências. - Publicada no D.a. de 12 de dezembro de 1973

89
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
I-

ATO COMPLEMENTAR

ATO COMPLEMENTAR N9 99, DE 4 DE OUTUBRO D'E 1973
o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 9°, do Ato Institucional n'' 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve
baixar o seguinte
ATO COMPLEMENTAR

Art. 10 O Ministério Público Federal representa judicialmente as empresas sujeitas ao regime estabelecido pelo Ato Complementar n? 98 apenas
no que entende com os objetivos do confisco e da intervenção.
Parágrafo único. Em todos os dem ais casos a representação judicial será
exercida pelos advogados constituídos pelas empresas.
Art. 2Q Nos feitos em andamento, as empresas sob intervenção continuarão representadas pelos procuradores por elas constituídos; mas, ocorrendo interesse da União, o procurador da República designado intervirá
neles, caso em que passarão a ser da competência da Justiça Federal.
Art. 30 O Ministro da Justiça poderá requisitar de quaisquer entidades
federais, autarquias ou sociedades de economia mista procuradores ou advogados para auxiliarem, no desempenho de suas atribuições, o Procurador
da República designado.
Art. 4;0 Este Ato Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1973; 1520 da Independência e 85 da
República.
Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Attreâo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
António Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
contúcto Pamplona
sau; Barata
J. Ararzpe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

Heroé Beríaauiez Pedrosa

11- LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEl\1ENTAR N.O 16 -

DE 30 DE

OUTUBRO

DE 1973

Altera a redação de dispositi7)oS da Lei Complementar n.O 11, de 25 de maw
de 1971, e dá cutras prcoidências,

o Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei Complementar:

o

Art. 1.° A Lei Complementar n." 11, de 25 de maio de 1971, passa a vÍO'"o_

rar com as segutntes azterações:

;:>

"Art. 9.° O auxilio-funeral, no Importe de um salãrio mínimo de
maior valor vigente 1'.0 Pais, será devido por morte do trabalhador
rural, chefe ou arrime da unidade familiar, ou de seu cônjuge detendente, e pago a quem. dependente ou não, houver, comprovadamente
promovido, às suas expensas, o sepultamento.
•
Art 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas ror
esta Lei Complementar será devida a partir do mês de janeiro "de
1972, arredondando-se os respectivos valores globais para a unidade
de cruzeiro imediatamente superíor, quando for o caso.

AIt. 15.
L
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos,
vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domtcütado no
exterior;
§ 1.° Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo
sofrido qualquer processo de industrialização. provenha de origem
vegetal ou animal inclusive as espécies aquáticas, ainda que haja sido
submetido a benertcrarcento. assim compreendidos os processos primários de preparação do produto para consumo imediato ou posterior industrialização. tais como descaroçamento, pílagem, descascamente limpeza, abate e seccíonamento de árvores, pasteurização,
resfriamento, secagem, e.íerventaçâo e outros do mesmo teor, estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos através dessas operações
a, qualificação de produtos rurats'".

Art. 2,° A habilitação do trabalhador rural e seus dependentes aos beneficios em dinheiro do PRORURAL será feita diretamente pelo beneficiário,
salvo nos casos de moléstia contagtosa ou impossibilidade de locomoção,
quando poderá ser promovida por procurador, mediante autcrrzação expressa
do FUNRURAL, que. no entanto. fica com o direito de negá-la se o benetíciário puder ser representado por órgão de serviço social ou entidade de
classe rural.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao recebimento das
prestações pecuniárias, estendendo-se aos casos de ausência.
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Art. 3.° A aposentadcrta por idade concedida ao trabalhador rural, na
forma da mencionada Lei Complementar TI. 11 e sua regulamentação, não
acarreta a. rescisão do respectivo contrato de trabalho nem constitui justa
O

causa para a díspensa .

.

1.° Constitui justa causa. para efeito do disposto neste artigo, além de
outras razões devidamente apuradas em inquérito administrativo a cargo do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, a incapacidade total e permanente, resultante de idade avançada. enfermidade ou lesão orgânica. comprovada mediante perícia médica requerida à Delegacia Regional do Tra§

balho.
§ 2.° O trabalhador rural que houver sido dispensado antes da publicação

desta Lei Complementar, após lhe ter sido concedida a aposentadoria por
velhice. devera ser reintegrado. aplícando-se-Ihe, igualmente, o disposto no
parágrafo anterior.
Art, 4.C OS empregados que prestam exclusivamente serviços de natureza rural às empresas agroindustriais e agrocomerctais são considerados beneficiários do PRORURAL, ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo,
Parágrafo único. Aos empregacos referidos neste artigo que, pelo menos,
desde a data da Lei Complementar TI. 11, de 25 de maio de 1971, vem sorrendo, em seus salários, o desconto da contríbuíção devida ao INPS, é garantida
a condição de segurados desse Instituto, não podendo ser dispensados senão
por justa causa, devidamente comprovada em Inquértto administrativo a cargo do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 5.c A caracterização da qualidade de trabalhador rural, para efeito
da concessão das prestações pecunrãnas do PRORURAL, dependerá da comprovação de sua atividade pelo menos nOS três últimos anos anteriores à data do pedido do beneficio, ainda. que de forma descontínua.
Art. 60 E' fixada, a partir de janeiro de 1974, em 50% (cinqüenta DOr
cento) do sa1ário mínimo de maior valor vigente no Pais, a mensalidade da
pensão de que trata o artigo 6;' da Lei Complementar n.« 11, de 25 de maio
ce 1971.
I
§ 1.0 A pensão não será diminuída por redução do número de dependentes do trabalhador rural chefe ou arrimo da unidade familiar falecido, e o
seu pagamento será sempre efetuado, pelo valor global, ao dependente une
assumir a qualidade de novo chefe ou arrimo da unidade familiar.
§ 2.0 Fica vedada a acumulação do beneficio da pensão com o da aposentadoria. por velhice ou por invalidez de que tratam os artigos 4.° e 5.0 da Lei
Complementar n." 11, de 25 de maio de 1971, ressalvado ao novo chefe ou arrimo da. unidade familiar o direito de optar pela aposentadoria quando a ela.
fizer Jus, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
Art. 7.0 O Poder Executivo, pOt" intermédio do Ministério do Trabalho f'
Previdência Social, eonsutuíra comissão para avaliar os resultados do
PRORURAL, estudar e planejar a majoração das percentagens relativas aos
beneficios referidos no artigo 8.° e a criação de novos beneficios.
Art. 8° São fixadas como datas em que passam a ser devidas as mensalidades relativas aoob€'nêfiCios de que tratam os arts. 4. 0 , 5.° e 6.0 da Lei
Complementar n.v 11, de 25 de maio de 1971, a da entrada do requerimento
para a aposentadoria por velhice, a do respectivo laudo médico no que respeita à aposentadorla por invalidez, e aquela da. ocorrência. do óbito, quanto
a. pensão.
O

§

1.0 Ficam ressalvados

()S

direitos daqueles que, mediante documentos

hâbeís, originários de assentos lavrados antes de 31 de dezembro de 1971,
comprovem haver atingido a Idade- de 65 anos até a data da publicação desta
Lei Complementar.
§ 2.0 Em relação àqueles que não possam fazer prova, na forma estabelecida no parágrafo ante-rior, fica a- critério do FUNRURAL aceitá!" outros elementos de convicção para a concessão da aposentadoria por velhice. -
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Art. 9.° Esta. Lei Complementar entrará em vigor em

1 de janeíre de

1974, ressalvados os §§ 1.0 e 2." do art. 6.° e o act. 8,°, os quais terão vigência
a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 10. Revogam-se os arttgoa 29 e 31 da Lei Complementar n.v 11.
de 25 de maio de 1971. e demais disposições em contrário.
Brasilia, 30 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° da Repúbllca.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio lJeljim Netto
MOUra Cavalcanti
sauo Barata
Mário Lemos
João Paulo dos Re2s veuoso

LEI COMPLEMENTAR N}? 17 12 DE DEZEMBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre o proçrama de Integração Social de que trata a Lei Complementar n.t~ 7, de 7 de setembro
de 1970, e dá outras prOVidências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.Q AJ parcela destinada ao
Fundo de participação do Programa
de Integração Social, relativa à contribuição com recursos próprios da
empresa, de que trata o artigo 35', letra b. da Lei complementar n.c 7, de
7 de setembro de 1970, é acrescida de
um adicional a partir do exercício fInanceiro de 1975.
Parágrafo único, O adicional de
que trate. este artigo será calculado
com base no faturamento da empresa.
como segue:
a) no exercício de 1975 0,125%;
b) no exercício de 1976 e subseqüentes - 0,25%.

Art. 2.9 O adicional a. que se refere o artigo anterior será íncorporadc
ao Fundo de Participação, aplicando-.
se os recursos de sua arrecadação.
preferencialmente, na concessão de
financiamentos aos Estados, mediante garantia de obrigações do 'resouEstadual, reejustãveís.
Art. 3.9 O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar, para efeito
dos recolhimentos devidos, o ajustamento das alíquotas indicadas nos artigos 2.° e 3.° da Lei COmplementar
D.'? 8, de 3 de dezembro de 1970, para
o fim de equiparar as contribuições
das empresas públicas e sociedades de
economia mista às das empresas privadas.
Art. 4.l? Esta Lei Complementar
entrará em vigor na data de sua pu,
blícaçâo, revogadas as díspcstções em
contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973:
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

III DECRETo-LEI N9 1.287 -

DECRETOS-LEIS
DE

18

DE

OUTUBRO DE 1973

Estende às atividades de mineração

os incentivos concedidos aos projetos de aeeencoiormema zndustrtal
pelo Decreto-lei n° 1.137, de 7 de
dezembro de 1970, e dd Outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe . confere o
artigo 55, item lI, da Constituição,
decreta:
Art. 10 Ficam estendidos em favor
de projetos de desenvolvimento das
atividades de mineração definidas no

artigo

2 9 , 05

seguintes incentivos con,

cedidos pelo Decreto-lei n'' 1.137. de
7 de dezembro de 1970:

I - Isenção do imposto de Impor,
tação incidente sobre equipamentos,
máquinas, aparelhos ou instrumentos, partes e peças, acessórios, ferramentas e utensílios, sem similar nacional;
II --'- Isenção do imposto sobre produtos industrializados incidentes 80__
bre os bens mencionados no item en..

teríor:

lU - Crédito ao
comprador da
equipamento nacional do
valor do
Imposto sobre Produtos Industrializa..
dos apllcando.se no caso, e uníoamente para esse fim, o disposto no
Decreto-lei n'' 1.136, de 7 de dezembro
de 1970;

IV - Depreciação acelerada sobre
bens de produção novos fabricados no
País para efeito de apuração do Imposto de Renda;
V - Apoio financeiro preferencial
por entidades oficiais de crédito, obedecida a política financeira e creditícia do Governo e atendidos os dls..
positivos estatutários das entidades
financiadoras;

VI - Concessão de prioridade pata
exame, pelo Conselho de Política
Aduaneira, de alteração de alíquotas
aduaneiras, com o objetivo de estímular e amparar a indústria de mineração.
Art. 29 Para Os efeitos deste Decreto-lei, consideram-se compreenmdas nas atividades de mineração:
I - A prospecção, os estudos e a
pesquisa relacionados com o levantamento e o aproveitamento de recursos
minerais;
U - As operações que
estejam
sujeitas ao Imposto Único sobre Minerais.
Art. 3° Caberá ao Ministro das
Minas e Energia a concessão dos ín,
centivoa previstos no artigo lI' e a
fixação das condições a serem cumpridas pelos beneficiários.
Art. 4° Os projetos aprovados
gozarão dos incentivos previstos no
artigo 19 , isolada ou cumulativamente.
Parágrafo único. O disposto
no
Item l i do artigo 1°, aplica-se às importações que tenham sido realizadas
anteriormente à vigência do presente
Decreto-lei, nas quais o Imposto sobre
Produtos Industrializados não tenha
sido recolhido em razão de assinatura pelo importador de termo de
responsabilidade.
Art. 5° As importações dos bens
com a isenção dos impostos a que se
refere o artigo 19 deste Decreto-Ieí,
quando forem destinados à Implantação de projetos de elaboração de
minérios de ferro, nos termos e condições do Decreto-lei n- 1.240, de 11
de outubro de 1972, excluídas as
subseqüentes importações de material
de reposição, não estão sujeitas as
normas previstas nos artigos 17 e 18,
do Decreto-lei ns 37, de 18 de novem,
bro de 1966.

10

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 19 A não incidência das normas
previstas nos artigos 17 e 18, do Deereto-lei nv 37, de 18 de novembro de
1966. dependerá da
autorização do
Ministro da Fazenda, símultaneamen,
te com a aprovação da estrutura
financeira do empreendimento a que
se refere o item lI, do artigo 39 , do
Decreto-Ieí n- 1.240, de 11 de outubro

de 1972.
§ 29 Os beneficios de que trata este
artigo serão concedidos aos projetos
que venham a ser aprovados até 31 de
dezembro de 1974.
Art. 6° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de outubro de 1973;
1502.0 da; Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO-LEI N.o 1.288

DE

Art. 2.° Este Decreto-lei entrará em
vigor em 1 de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 1 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
António Dias Leite Júnior

DEORETO-'L'EI Nl? 1.289 NOVEMBRO DE 1973

DE

20

DE

Regulamenta a Lei n 9 5.534, de 14 de
novembro de 19-68, modificada pela
Lei n" 5.878, de 11 de maio de 1973,
que dispõe sobre a obrigatoriedade
da prestação de informações necessárias ao Plano Nacional de Estatísticas Básicas e ao Plano Geral de
Informações Estatísticas e Geaçrá-

tícce,

1

DE

NOVEMBRO DE 1973

Altera o § 4.°, do artigo 27, da Lei
n.O 2,004, de 3 de outubro de 1953,
acrescentado pelo Decreto-lei n.O 523,
de 8 de abril de 1969.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, itens I e 11, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 O § 4.°, do artigo 27, da Lei
D.O 2.004, de 3 de outubro de 1953,
acrescentado pelo Decreto-lei n." 523,
de 8 de abril de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 27
.
§ 4.° Quando o óleo ou gás forem extraídos da plataforma continental, os 5% (cinco por cento)
de que trata o caput deste artigo
serão destinados ao Conselho Nacional do Petróleo - C.N.P., do
Ministério das Minas e Energia,
para formação de estoques de
combustíveis destinados a garantir a segurança e a regularidade
de geração de energia elétrica."

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, irem III, da Constituição. e
nos termos do artigo 69, da Lei número 5.534, de 14 de novembro de
1968, modificada pela Lei no 5. '878.
de 11 de maio de 1973. decreta:
Art. 19 Toda pessoa natural ou jurídica, de direito 'público ou privado,
que esteja sob a jurisdição da lei brasüetra, é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação Inatituto Brasileiro de Geografia e Estati.stica (IBGE), para a execução do
Plano Geral de Informações Bstatísticas e Geográficas (Lei nv 5.878, de
11 de maio de 1973, artigo 69).
§ 19 As informações prestadas terão
caráter sigiloso, serão usadas excluslvamente para os fins previstos na
lei, e não poderão ser objeto de certidão nem constituirão prova em processo administrativo, fiscal .ou judicial, excetuados apenas os processos
que resultarem de infração a díspositivos deste Regulamento.
§ 29 Enquanto não for aprovado,
na forma prevista no § 29 do artigo 59, da 'Lei n? 5.878, de 11 de maio
de 1973, o. Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas, o disposto no presente Decreto fie aplicará à prestação das informações destinadas ao Plano Nacional de Esta-
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tístdcas Básicas (Lei nc 5.878, de 11
de maio de 1973, artigo 28).
Art. 29 O IBGE obterá informações mediante:
a) agente credenciado, pessoa naturalou jurídica;
b) instrumentos próprios para coleta;
c) consulta a registros e a documentos que contenham elementos
de interesse para as informações de
que trata este Decreto, existente em
órgãos oflcíaís, inclusive cartórios da
organização judiciária federal ou estadual;
d) outros métodos da pesquisa.
parágrafo único. O agente credenciado, a que se refere es,te artigo, será
portador de cartão de identidade, segundo modelo próprio, qualificando-o
para o desempenho de suas atribuições.
Art. 39 Os prazos para prestação
de informações serão fixados pelo
IBGE e comunicados, por escrito ao
informante .
Parágrafo único. No caso de recusa do informante em atender o
agente credenciado, o <prazo fixado
neste artigo começará a fluir da data
em que se verificar a recusa.
Art. 49 Considera-se infração:
a) a não prestação de informações
nos prazos fixados;
b) a prestação de informações falsas.
Parágrafo único. Compreende-se na
hipótese da letra a, deste artigo a
prestação de informações incompletas ou de forma omissa.
Art. 59 O infrator ficará sujeito à
multa de até dez (10) vezes o maior
salárío-mlnímo vigente no Pais, quando primário; e de até vinte (20) vezes o aludido salário quando reincidente.
§ 19 O pagamento da multa não
exonerará o infrator da obrigação de
prestar, completar, ou retificar as informações.
§ 29 O infrator que persistir em
não prestar, completar ou retificar as
informações, tornar-se-á passível de
nova autuação.
§ 39 Ficará dispensado do pagamento da multa o infrator primário
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que prestar, completar ou retificar
as informações no praoo fixado pelo
IBGE.
~rt. 69 A não prestação das informações ou a prestação de informações incompletas ou de forma omissa, nos prazos fixados na forma do
artigo 39 deste Decreto ou a prestação de informações falsas tornará o
infrator passível da multa correepondente a duas (2) vezes o valor do
maior salário-mínimo vigente no Pais,
se primário, e.do dobro, se reincidente.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de três (3) dias estabelecido no
auto de infração sem que o infrator
preste, complete ou retifique as informações, a multa será acrescida,
automaticamente, de valor igual a
duas (2) vezes o maior ealárto-mlnímo
vigente no Pais, se primário, e, ao
dobro, se reincidente, paar cada período de dois (2) dias que exceder
ao aludido prazo, até o máximo fixado no artigo 59 deste Decreto.
Art. 79 Se as infrações previstas
neste Decreto forem praticadas por
servidor de órgãos da admínlstraçâo
direta ou indireta federal, estadual ou
municipal, no exercício de suas funções, a multa será de valor correspondente a 20% (vinte por cento) de
um (1) mês de vencimento ou do
salário do infrator.
Parágrafo unico. A multa será
acrescida de 20% (vinte por cento) de
um (1) mês do vencimento ou do salário do servidor, para cada período
de dois (2) dias que exceder ao prazo
de três (3) dias estabelecido no auto
de infração, se o infrator, nesse prazo,
não prestar, não completar ou não
retificar as informações, até o máximo de um (1) mês de vencimento ou
salário.
Art. 89 No caso de ocorrência de
qualquer das transgressões capituladas neste Decreto, será lavrado auto
de infração que fixará prazo de três
(3) dias para o fornecimento das informações solicitadas, ou para complementação ou retificação das já
prestadas.
Art. 9Q O auto de infração conterá:
a) a data e local em que se tiver
verificado a infração;
b) a identificação e a assinatura do
infrator e da autoridade autuante;
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c) a descrição da infração e sua
capitulação legal;

d) o prazo concedido para a prestação das Informações, sua complementação ou retificação;
e) o órgão em que deverá ser apresentado o recurso.
â
1Çl O auto de infração registrará
quaisquer circunstâncias que possam
ser de interesse para sua apreciação,
inclusive a eventual negativa ou autuado em assiná-lo.
§ 29 Uma das vias do auto de infração será entregue ao autuado.

Art. 10. A aplicação da multa ca. bivel competirá à autoridade que for
designada pelo Presidente do IBGE.
Parágrafo único. Da aplicação da

multa, será notífícadc o infrator para,
no prazo de dez (10) dias, recolher a
importância correspondente.
Art. 11. O infrator poderá recorrer ao Presidente do mGE, no prazo
de dez (10) dias, da decisão que aplicar a multa.
Parágrafo único. O recurso será
apresentado no órgão indicado no auto de infração, e processado perante
a autoridade recorrdda, que o encaminhará ao Presidente do IBGE, se
mantiver o seu despacho.
Art. 12. Da decisão do recurso a
que se refere o artigo anterior, caberá recurso, encaminhado 'por Intermédio do liBGE, para o Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral,
independentemente de garantia da
instância.
iParágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de quinze (15) dias, contados:
a) da data do recebimento da notificação de decisão dada ao recurso
interposto ao Presidente do IBGE
(artigo 11).
b) da data em que se encerrar o
prazo de dez (10) dias, previsto no
parágrafo único do artigo 10 deste
Decreto, para recolhimento da importância referente à multa aplicada, se
o recorrente não tiver interposto reecurso para o Presidente do IBGE.
'Art. 13. Negado, pelo Ministro do
!Planejamento e Coordenação Geral,
provimento ao recurso, o infrator terá
o prazo de dez (10) dias, contados da
data do recebimento da notificação,
para recolher a importância corres-

pondente à multa, sob pena de. cobrança judíoíal ,
Art. 14. AJ5 Infortânclas correspondentes às multas constdtuírão receita da União, e serão recolhidas ao
órgão arrecadador federal mais próximo do local em que o infrator tiver
sua residência, ou tiver o seu estabelecimento, por meio de guia expedida
pelo IBGE.
Parágrafo único. As multas a final devidas poderão ser parceladas
em até dez (10) prestações mensais e
sucessivas, mediante pedido do infrator dirigido ao IBGE.
Art. 15. Na hipótese do artigo 79
e seu parágrafo único deste Decreto,
o IBGE comunicará ao órgão da
a que pertencer o servfdor o valor da
multa aplicada, para o fim da competente cobrança, mediante desconto
em folha de pagamento em até dez
(lü) perstçêes mensais, iguais e sucessivas.
Parágrafo único. As importâncias,
descontadas na forma deste artigo,
serão recolhidas ao órgão arrecadador federal mais próximo da repartição ou da entidade a que pertencer
o servidor.
Art. 16. Ao IBGE Incubirá remeter à Procuradoria Geral da Faz-enda
Nacional,paar a cobrança judicial
previst-a no artigo 13, os processos findos relativos às multas que não forem pagas na instância administrativa.
Art. 17. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152'? da Independência e 859 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Henrique Flanzer

DECRETO-LEI N° 1.289
NOVEMBRO DE

1973

DE

29

DE

Autoriza a União a abrir, em ttioor
do Min Zsté 7io da Fazenda, crédito
especicü para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica a União autorizada a
abrir, em favor do Ministério da .Pa..
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senda crédito especial no valor de
Cr$ 2'00.000,00 (duzentos mil cruzeiros) para fazer face à subscrição de
ações que não foram tomadas pelos
acionistas da Companhia Vale do Rio
Doce S.A. - CVRD, nos termos do
parágrafo único do artigo 30 , do Decreto-lei n- 1.277, -de 14 de junho de
1973.
Art. 20 A

despesa resultante da
execução d-o dispost-o no artigo 10 será
coberta com recursos de que trata o
arttzo 4 0 do Decreto-lei referido no
artigo anterior observada a seguinte
classificação:
28.00 - Encargos Gerais da União
28.01 - Recursos sob a Supervisão
do Ministério da Fazenda
18.00 - Dispêndios gerais
1.004 - Participação Financeira da
União no aumento de capital da Companhia Vale do Rio Doce S. A
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou aumento de Capital de
Empresas ou entidades Industriais e
Agricolas.
Art. 3.9 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias LezLe Júnior
JOão Paulo dos Reis Velloso

DECRETQ--LEI N.9 1.290 DEZEMBRO DE 1973

DE

3

DE

Dispõe sobre a aplicação financeira
de disponibilidades pelas enuaoaee
da Administração Federal Indireta.
bem como pelas Fundações supervisionadas pela União e dá outras providências
Q Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
11 do artigo 55 da Constituição, decretar:
Art. 1.0 As entidades da Administração Federal Indireta não poderão
utilizar recursos provenientes de dotações orçamentárias da união, in.cluslve transferências, nem eventuais
saldos da mesma origem apurados no
encerramento de cada ano civil, em
suas aplicações no mercado flnancelro.
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Parágrafo único. A Inspetoria-Geral
de Pínanças do Ministério da Fazenda
e o Banco Central do Brasil promoverão as medidas necessárias ao cumprimento das diretrizes fixadas neste
artigo.
Art. 2. 0 As autarquias, empresas
públicas e sociedades de economia
mista, integrantes da Administração
Federal Indireta, bem como as rundações supervisionadas pela União,
poderão adquirir títulos do 'I'esouro
Nacional, com disponibilidades resultantes de receitas próprias, através do
Banco Central do Brasil ou na forma.
que este estabelecer, inclusive quanto
a sua negociação.
~
Art. 3.0 E' vedada às entidades referidas no artigo anterior a aplicação
de disponibilidades financeiras em
títulos de renda fixa, outros que não
títulos do Tesouro Nacional, ou em
depósitos bancários a prazo.
Parágrafo único. De acordo com o
disposto neste artigo, as aplicações de
disponibilidades em outros ativos financeiros que não títulos do Tesouro
Nacional, existentes na data da publicação deste Decreto-lei, não poderão ser renovadas após os respectlvos vencimentos.
Art. 4.0 Em casos excepcionais, o
Conselho Monetário Nacional poderá
autorizar o levantamento de:
a) proibição estabelecida no § 9.0
do artigo 49 da Lei n.« 4.595, de 31
de dezembro de 1964;
b) proibição a que se refere o «oaput" do artigo 1.9 deste Decreto-lei;
c) proibições de que trata o artago
3.9 deste Decreto-lei.
Art. 5.0 O artigo 3.0 do Decreto-lei
número 1. 205, de 31 de janeiro de
1972, passe a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3.9 E' vedado sacar recursos de contas originadas de cotas, respasses e sub-repasses, para
depósito em outra conta ou instituição financeira diversa da
mencionada neste Decreto-lei.
Parágrafo único. Em casos excepcionais e para fins especírrcos,
o Ministro da Fazenda poderá previamente autorizar o levantamento da proibição a que se refere o
"caput" deste artigo".
Art. 6.0 Aplicam-se 8lS disposições
deste Decreto-lei às entidades sob
controle acionário de órgãos da Administração Indireta da União.
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Art. 7.° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.° da Independência
República.

e

85.0

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Mario David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata.
J. Araripe Ma.cêdo

Mário Lemos
Marcus Vinicius Praiini de Moraes
Antonio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO_LEI N." 1. 29' DEZEMBRO DE 1973

DE

11

DE

exportação de produtos mavutatu •

raaoe,
O Presidente da República. no uso

da atribuição que lhe contere o artigo 55, ítem li, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica prorrogado até o exercício financeiro de 19 !O. inclusive, o
prazo de vigência do artigo 1.0 e parágrafo único do Decreto.lei nv 1.158,
de 16 de março de 1971
Art. 2.· O presente Dccreto.Ieí entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
MÉDICI

Aniõnic Delfim Netto

DECRETO-LEI N,'" 1.293 DEZEMBRO

DE

11

DE

DE 1973

Altera a ~~gislação ao Imposto sobre
Produtos tnâustríaítzados quanto ao
valor tributável das bebidas, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no
das atribuições que lhe confere o
tigo 55, item II, da oonst.tutção,
ereta:
Art. 1.0 O Ministro da Fazenda
derá estender a outros produtos

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio ueuim Netto

Prorroga a »içencta rios esunuaoe à

EMÍLIO G.

Capítulo 22 da tabela anexa ao regulamento do imposto sobre produtos industrializados, aprovado pelo Decreto
n.v 70.162, de 18 de revereíro de 1972.
o disposto na Observação 1" à Alínea
V da tabela anexa à Lei n.v 4.502, de
30 de novembro de 1964, com a' redação que lhe deu o artigo ~o. do Decreto.Ieí n,v 1.133. de 16 de novembro de 1970.
Art. 2.' Fica o Mímstro da Fazen.,
da autortzado a concener remissão dos
créditos tributários relativos ao imposto sobre produtos industrializados
decorrentes da indevida atuicação da
norma referida no artigo 1"', anteriormente à vigência deste Decreto-lei,
vedada qualquer restituição.
Art. a- l!,;ste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições m contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85." da
República.

uso
ardepo-

do

DECRETO-LEI

N.O 1.293 DEZEMBRO DE 1973

DE

13

DE

Concede isenção do Imposto íncidente na importação de bens des~
tinados a emissoras de rádio e televisão, revoga o Decreto-lei número
48Q, de 28 de fevereiro de 1969, e dá
outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II, da Constttuíçác, decreta:
Art 1.0 :É: concedida isenção do
Imposto de Importação aos aparelhos,
máquinas, equipamentos, bem como
aos seus acessórios, sobressalentes e
peças, inclusive de reposição, destinados a instalação, expansão, aprtmcramenta, modernização €' manutenção
das emissoras de televisão e cà.dio,
desde que importados direta e exclusivamente por empresas concessionárias
ou permissionárias desses serviços.
Parágrafo único. A isenção não
compreende os bens com similar nacional consoante a legislação específica.
Art. 2." Para efeitos do disposto
no artigo anterior, serão comprovadas
a necessidade técnica e destino dos
bens importados, mediante atestado
técnico do órgão competente do Ml-
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nistério das Comunicações, observadas, ainda, as normas gerais que
regulam as obrigações dos beneficiários do favor fiscal.
Art. 3.° Os produtos isentos na rorma deste Decreto-lei, desembaraçados
mediante termo de responsabilidade
até o inicio da sua vigência, aproveitam-se dos benefícios nele previsto.
Art. 4.° Este Decreto.Jeí entrará
em vigor na data da sua publicação
revogados o Decreto-lei n.v 480, de 28
de fevereiro de 1969 e demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1973;
152:' da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Hygino C. Corsetti

DECRETO-LEI N.O 1.294 DEZEMBRO DE 1973

DE

19

DE

Cria o cargo de Presidente do Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição
(lNAN) .

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o arO

tigo 55, item III, da Constituição, de-

creta:

Art. 1.0 ~ criado o cargo, em comíssão, de Presidente do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
<INAN), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei número
5.829, de 30 de novembro de 1972.
Parágrafo único. O cargo a que se
refere este actígo é classificado na
Categoria Direção Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS-IOl, nivel 3.
Art. 2.° A despesa decorrente da
execução deste Decreto-lei correrá à
conta dos créditos orçamentários próprios do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN).
Art. 3.° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152.° (la, Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO

- -DE-21

DECRETO-LEI N." 1.2S5 -

G.

MÉDICI

Mário Lemos
DE DEZEMBRO DE

1973

Fixa alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências

O Presidente da República, no USO da atribuição que lhe confere o ertigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. L" São fixadas, na 'I'arrra Aduaneira do Brasil (TAB), a partir de
1.0 de janeiro de 1974, as alíquct.as "ad valerem" do imposto de ímportaçào
que incide sob-e as mercadorias relacionadas no anexo que a este acompanna.
Art. 2." O Conselho de r-ontíca Aduaneira, através de resolução, aoaptara a Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB) à nova redação da Nomenclatura
Brasfleíra de Mercadorias {NBI\1) a entrar em vigor a 1.0 de janeiro de
1974, bem como as suas alterações. posteriores.
Art. 3.° Continuam em Vlg~(J." 03 poderes do Conselho de Política Aduaneira, na forma da legislação pertinente, especialmente os constantes n0S
artigos 3.° da Lei n." 3.244, de 14 de agosto de 1957 e 5.° do Decreto-rei
n,v 63. ele 21 de novembro de 1966, para alterar quaisquer alíquotas do
Imposto de importação, inclusive as fixadas por este Decreto-lei, fixar pautas
de valor mínímo, preços de referência e exercer os demais poderes que lhe
são outorgados por lei.
Art. 4.° ~ garantido o despacho aduaneiro com a alíquota menos onerosa, vigente em 31 de dezembr-: de 1973, à mercadoria embarcada até esta
mesma data caso a aplicação deste Decreto-lei resulte alíquota mais
elevada.
Art 5.° Este Decreto-Iet entrará em vigor na data de sua publicação,
r-evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro ou 1973; 152.° ~a Independência e 85.° da
República
EMÍLTO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

ANEXO DO DECRETO-LEI N.' 1.295. DE 21 DE DEZEMBRO DE 1973
.

ALl

OÓDIGO

M 3

SUBPOSlÇÃQ

POSIÇÃO

e
ITm.í

20.01

00.00

a a

~

» o

R I

A

QUOTA

%
LEGUMES, HORTALIÇAS E FRUTAS PREPARADOS
CONSERVADOS EM VINAGRE OU EM ACIDO Acr
lICO, COM OU SEM SAL, ESPECIARIAS, MOSTAR

ou

DA ou' AÇcrCAR

01.00

30.05

85

03.00

Cebolas ••••••••••••••••••••

.85

00.00

o..............

Pepinos.................................. 85
Outros................................... 85
DOLDMITA EM BRUTO, DESBASTADA OU SIMPLES
MENTE SERRADA; ODLDMITA, MESMO fRITADA
CA!-CINADA; AGLO~lERADO DE ODLDi''1ITA

ou

99.00

outros •••••••••• ,.........................

00.00

(jXIOO DE CHUf'lBD, INCLUSIVE O [HIHO E O
NIO LARANJA

99.00

Dutros...................................

45

03.00

Cimentos
dentária
Ligas de
Cones de
Cones de
Cones de
Qualquer

30
30

02
03
.04
05
99
32.05

85

llPickles".................................

99.00

28,2 7

Azeitonas •••••••••••••••••••••••• ~.......

02.00
04.00

25.18

-

04.00

15

r;l
o

e outros produtos para obturação
metais preciosos para obturação.
prata........
guta-percha •••
outras matérias..................
outro............................

I.................

'30
30

30

üar-ot.ené.í de a obtidos por síntese

99

Qualqu8:;' outro...........................

20

39.06

03.00

Amidos e féculas modificados por eterifl
caç~Q ou esterificaç~o •••••••••• ~.~......

55

45.04

00.00

CORTIÇA AGLOMERADA (COM oU SEM AGLUTINAll
TES) E OBRAS DE CORTIÇA AGLOMERADA

02.00

üaxe tae e juntas.........................

55

01,00
99

Lã
Qualquer outra...........................

20

00.00

OUTRAS OBRAS DE fERRO FUNDIDO, fERRO
AÇO

99.90

Partes e peças separadas................

53.05
73.40

81.01.

00.00
04.00

TUNG5T~NIo

BALHAOO

(VOLFRnNIO), EM BRUTO OU

OU
55

TR~

Desperdícios e sucata...................

30
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.

06 D I G O
SUBPOSIÇÃO
POSI.ÇAO

ALl
M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

e

~

ITEM

81.02

00.00

MDLI80tNIO, EM BRUTO OU TRA8ALHADO

03.00

Desperdícios e sucata •••••••••••••••••••

00.00

TANTALO, EM BRUTO OU TRABALHADO

04.00

Desperdícios e sucata •••••••••••••••••••

00.00

OUTROS METAIS COAUNS,EM BRUTO OU TRABA
LHADOS; CERAMAIS("CERí'lETS"), El'l 8RUTO OU
TRABALHADOS

Dl. 00

Urânio
Desperdícios e sucat~.~ ••••••••••••••.••
Tório
Desperdícios e sucata •••••••••••••••••••

02

02.00
02

03.00
03
04.00

03
05.00

03

06.00
03
07.00
03
08.00

03
81.04

09.00
03
10.00

03
11.00

03

12;00
03
99.00
03
84.01

00.00

ÚGTA

15

15

15
15

ptançanê e

Desperdí6ios
Cromo
Desperdícios
Antimônio
Desperdícios
Bismuto
Desperdícios
Cádmio
Desperdícios
Cobel to
Desperdícios

e sucata •••••••••••••••••••

30

e sucata •••••••••••••••••••

30

e sucata •••••••••••••••••••

20

a sucata •••••••••••••••••••

15

e sucata •••••••••••••••••••

15

e sucata •••••••••••••••••••

15

Titânio
Desperdícios e sucata ••••••••••••••••••••
Vanádio
Desperdícios e sucata ••••••••••••••••••••
Zircônlo
Desperdícios e sucata ••••••••••••••••••••
Ceramais (11 cer met s" )
Desperdícios e sucata ••••••••••••••••••••

15
15
15
15

outros

Desperdícios e sucata ••••••••••••••••• ~ ••

15

GERADORES DE VAPOR DE .ti'GUA OU DE OUTROS VA

PORES (CALDEIRAS DE VAPOR); CALDEIRAS CHA
l'lADAS "Df }l;GUA SUPERAQUECID,AI1
90.00

par tes e peças separadas •••••••••••••.••••

30

CÓDIGO
SUBPOSlÇÃO
l'OSI~'ÃO

ALI

M E

R

O

A

D

O

R

I

A

QUOTA

c

%

ITm

84.07

B4.0S

84.10

84.11

00.00

RODAS HIDRAULICAS, TURBINAS E DUTRAS
QUINAS MOTRIZES HIDRAULICAS

90.00

Partes e peças separadas.................

00.00

OUTROS MOTORES E

90.00
99

Partes e pe-ças separadas

00.00

BDMBAS,

E TUR8080~BAS PARA L!
QUIO~SJ INCLUSIVE AS BGMBAS N~O MECANICA3
E AS BOMBAS DISTRIBUIDORAS COM OISPOSITI
VO DE ~EDIÇ~O; ELEVADORES DE L!QUIDaS (DE
ALCATRUZES~ DE NORAS, DE CORREIAS
fLEX1
VEIS, ETC.;

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

00.00

BD~lBflS,f·1QTOa0f'18AS E TUR8iJBOr'1BAS DE AR E DE
VACUO; CGf~iJRESSCRES, r·IOToCar~PRESSDRES E TUIi
80COMPRESSORE$ DE AR OU DE OUTROS GASES;
GERADJRES DE rMBCLCS(PISTnES)LIVRES;VENT~
LADGRES E SEMELHANTES

M~QUI~AS

~~

MOTRIZES

Qualquer outra...........................

90.00

Partes e peças separedas.................

00.00

aUE:H''lADCRES PARA ALIMENThÇ~O DE fORNALHÀS,
DE CO~BUST!VEI3 L!QUIDOS(~ULVERIZADDRES),
DE C[jM8UST!VEIS SOLIDOS PULVERIZADOS OU DE
GASES; fORHALH{lS AUTOf'IA"TICAS, INCLUSIVE
SUAS ANTEfORNALHAS, SUAS GRELHAS ~EcANI
CAS, SEUS DISPOSITIVOS MECAuICOS DESCARRE
GADORES DE CINZAS E DISPOSITIVOS SEMELHAN
TES
-

90.00

Partes

84.15

00.00

MATERIAL, ~~qUINAS E APARELHOS PARA A PRO
DUÇJl:O 00 FRIO, C01'1 EQUIPAi'1ENTO ELE:TRICÕ
OU OUTRU

90.00

Partes e peças separadas.................

00.00

CALANDRAS E LAMINAOOREs, COM EXCEÇ~O DOS
LA~INAOORES DE METAIS E DAS
M~QUINAS
DE
LAMINAR a VIDRO; CILINDROS PARA ESTAS M~
QUINAS

90.00

Partes e peçes separadas.................

00.00

A;JARELHOS i: DISP05ITIVOS,I'~E5f'1O AqUECIDOS I
LETRICARENTE, PARAG TRATAMENTo DE MATrRIAS ?OR MEIO DE OPERAÇnES QUE "ENVOLVAM
~UOANÇA DE TEMPERATURA, TAIS COMO AQUECI_
MENTO, CuAÇ~OJ TORREFAc~O, DESTILAÇr.O, RE

64.17

30

MOTCBO~8AS

84.13

84.16

30

8

peças separadas.................

TIFICAÇ~Q,

ESTERILIZAÇ~O,

PASTEURIZAÇ~O~

ESTUFAGEn, SECAGEM, EVAPORAÇ~O,
VAPORIZ~
çí'J:o, CONDENSJlÇ~G, REfRIGERAÇJl:O,_ ETC., CON
D,CLlJS1l:0 DOS APARELHOS DE USO· DOm:SnCo;
flQUECEDORES DE ~GUA (INCLUSIVE OS DE BA
NHEIRD) N~O ELrTRICOS
-

30

30

30

55

30

ATOS

CÓDIGO
SUB1'OSIÇÃO
1'OSI9ÃO

J4JlROÁDORIA

e

90.00

84.18

84.19

CENTRIFUGADORES E SEDADORES CENTRrFUGOSi
APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR L!QUIDOS OU GASES

01.02
90.00

Secador-es para lavanderia ••••••••••••••••

02.00

Máquinas para empacotar mercadorias
Com dispositivo para soldar sacos plásticos •••••••••••••• "',' ••••••••••• -.. •••••••
Com dispostivo para costurar boca de sacas. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outro...........................
Máquinas para encher e fechar ampolas de
vidro....................................
Partes e peças separadas.................

90.00

84.22
84.23
84.24

45
30

45
30

E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR
GARRAFAS E OUTROS RECIPIENTES; PARA ENCH_ER
FECHAR,.ETIQUETAR OU CAPSULAR
GARRAFAS,
CAIXAS, SACOS E OUTROS RECIPIENTES; PARA
EMPACOTAR, ACONDICIONAR OU EMBALAR MERCA
DORIAS; APARELHOS PARA GASEIfICAR
BEBI~
DAS; APARELHOS PARA LAVAR LOUÇA OU BAIXELAS·

M~QUINAS

99
03.00

84.21

Fartes a ppças separadas •••••••••••••••••

00.00

02

84.20

Refrigerad,ores
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••
Partes e peças separadas •••••••••••••••••

00.00

Dl

ALl
UOTA

%

ITEM
02.00
99·
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30

·30
30
3D
30

00.00

APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM,INCLQ
SIVE AS 8~SCULAS E BALANÇAS PARA VERIFICA
Ç~D DE PEÇAS FABRICADAS, MAS COM EXCLUslõ
DAS BALANÇAS SENSrVEIS A PESO IGUAL OU I~
FERIDR A 5 cg; PESOS PARA QUALQUER
TIPO
DE 8P_ANÇA

90.00

Partes e peças separadas ••••••••,•••••••••

00.00

APARELHOS MECANICOS (MESMO MANUAIS), PARA
PROJETAR, DISPERSAR OU PULVERIZAR
MATE~
RIAS L!QUIDAS OU EM PO; EXTINTORES, CARRI
GADOS 00 N~Oj PISTOLAS AEROGR~FICAS E AP~
RELHOS SEMELHANTES; MAQUINAS E APARELHOS
DE JATO DE AREIA, DE JATO DE VAPOR, E AP~
RELHOS DE JATO SEMELHANTES

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

30

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

30

90.00

99

Partes e peças separadas
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

30'

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

30

30

20
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.C6J)IGO

ALI

QUOTA

SUBPOSlÇÃQ
POSI9ÃO

e
lTm·---

84.25

90.00
84;26 , 90 ~ 00- ,

7

I

Partes
Partes

8
8'

peças separadas ••••• ~ •••• ~ •• ~~ ••
peças' e ep a r a da a-, ,

0.0 • • - • • • • • • • • • • •

30
30

84.28

90. DO' -

Partes e peças separadas .•.•.••••••••.•••

20

B4.2·9

90.00

Partes e peças separadas ..•••••..·•••.....

30·

B4.30

90.00

Partes e peças separadas ••••..•...••..•••

30

B4.31

90.00

Pa'r't'ss

8

peças separadas .• ~"""""""

30

84.32

90.00

Partes

8

peças separadas .•••.•••..•..•...

30

84.33

90.00

Partes

8

peças separadas .••••••••.•..•••.

30

84.34

90.00

Partes e peças separadas ••••••.•..•••••••

20

84.35

90.00

Partes e peças separadas ••••.•..•..•.•••.

30

04.38.

14.00

48.00

Lançadeiras de teares para tecidos
De madeirB, para teares autom~ticos tipo
troca-espula ••.••..•.•••..••..•.•••.•....
De madeira, para t ea r esvaut.omát.Lco s tipo
tr~:a-l_ançadeiras ou para teares não aut.s:.
má... ~cos •.•••••••••••••.•.......•• '" •••..
De plástico •••••.•.•..•..••• ; •••....•.••.
Qualquer outra •••..••..••.••.••....' .•..••
Outras lançadeiras ou acess6rios s8m81ha~
tos
Para teares especiais para fabricação de
telas de fios metálicos ••••••••.••..•••••
Qualquer outra ••••.•••.•••••.•..•••••••••
Partes e peças de teares do item
••••••

03.00

Má~uinas

Dl
02
03
99

15.00

Dl
99

84.37.. 08.02 ••••••••••••••• -•••••••••.••••••

84.40

04.00
9D.flD

.01
99

agitadoras ••••••••••••••••••••••
Máquinas e prensas de passar roupa •••••••
Partes e peças separadas
Para as máquinas 'e 'aparelhos de uso dom~.§._
tico das subposições 01.00,07,00 e 99.00.
Qualquer outra-••••••••• '•••.••••••••••••.•

20

20
30

55
45
45

70
30

99

Partes e peças separadas' para máquinas de
c~stura ~e uso doméstico
Qualquerl' cubr-a ••••••••••••• .-•• ; ••••••••••

70

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

30

84.43

90'.00

Partes e peças separadas •••••••••••• ~ ••••

30

84.44

90.00

Partes

peças separadas •••••••••.•••••••

30

Partes e peças separadas
Qualquer outra ••••••••• '• ••••' •• '• ••••'••• '•••

30

84.41

90.00

84.42

8

I
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..

CÓDIGO

ALI-

..

POSIQAO

QUOTA
%

M E :R C~A D O :R I A

_ISUBPosrçÃo
e

ITEM
.

,

...

84.57

90.00

~art8s

84.59

00.00

~~QUINAS,

e poças separadas ••••.••••••••••••

APAr,ELHOS E INSTRUMENTOS MECANI

COS, f'rí1o ESPECIFICAoGS NEr·]

90.00

I

30

CO~lPREElJDID'OS

I

EM OUTRAS POSIÇÜE5 00 PRESENTE CAP!TULO
Partes e peças

5eparada~•••••••••••••••••

30
45

II

84'.61

'90.00

Partes e peças separadas ••••.••••••••••••

84.63

90.00

Pattes e peças separadas .••••.••••••..•••

45

85.02

90.00

Partes e peças separadas ••••••••••••••.••

30

85.03

03.00

Pilh&s especiais para marca_passo cardiáco •••••••••.•••••••••.••••••••••••..•.•••

90.00

Partes 8

separadas •.•••••••••.•••••

45

II

85.05

90.,00

Partes e peÇas separadas ••••.•••.••.•••••

30

i

85.06

00.00

j~PARELHCS

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••..••••

70

85.08

90.00

Partes e peças separadas ••••••••.••.•••••

45

85.09

90.00

Partes e peças separadas ••.•••••••••.••••

45

85.10

90.00

Partes e peças separadas .••••••••••••••••

55

85.11

90.00

Partes e peças separadas ••••••.•••.•••••.

t~5

85.12

90.00

Partes 8 peças separadas
Para r~sistência aquecedora do item 06.01

70

Para aparelho da subposição 03.00 e
do
.i t em 05.04 .••••••.•••••••••••••••••••••••
a~alquer outra •••••••••••••••••••••••••••

70
70

Fones de ouvido •.••••••••••••••••••••••••

45

Outras partes e peças separadas ••••••••••

30

01
90.03
99
8S.~3

85.14

05.00
98.00,
00.00

90.00

01
99

85.15

9000b
Dl

05
99

p~ças

ELETROf'lEcAr'<ICOS,CO[r;

PCRADO, DE USO OOMrSTICO

f~OTOR

9

INC0B.

MICROFONES E SEUS SUPÓRTE5, ALTO-FALANTES
E AMPLIFICAOGRES ELrTRICOS DE BAIXA fRE
QUtWCIA
Partes e peças separadas

Caixa acústica para alto-falante •••••••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

70
70

Partes 8 peças separadas
Mostrador para receptor de rádio •••••••••
Gab~netes pora os aparelhos desta posição
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

70
70
70

I

!
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CÓDIGO

ALI-

_ ISUBPOSrçÃo
POSIÇAO

QUOTA

MERCADOR~A

%

e
ITEM

85.16

90.00

Partes e

p8Ç~S

seperadas •••••••••••••••••

45

85.17

90.00

Partes e peças

s8~aradas •••••••••••••.•••

45

00.00

CONDENSAOORES ELrTRICCS, fIXOS,
OU AJUSTitVEIS

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

45

02.D3

Chave do igniç?o para veículos •••••••••.•

45

90.00

Partes e peças separadas

[85 .18

85.19

VARI~VEIS

Dl

Pino, contato, pastilha, terminal,perfil,
etc., para aparelho de interrupção e se c_
cionamento •••••••••••••••••••••••••••••••

ss

99

Qualquer outro ••••••••••••••••••

~~ •••••••

45

15

85.21

11.00

Tiristores •••••••••.•••••••••••••••••••••

85.22

04.00

Geradores de baixa e alta frequência(osci
ladores) •••••••••••••••••••••••••••••••• :Partes e peças separadas
QualqueJ: outra •••••••••••••••••••••••••••

90.00

99
00.00

87.02

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••
Automóveis de passageiros, inclusive
de esporte

06

04
99

04.00
08

09

30

MATERIAL FIXO PARA VIAS FrRREAS;APARELHOS
MECANICOS N~O ELrTRICOS DE SINALIZAÇ~O,DE
SEGURANÇA, DE CONTROLE E DE COMANDO PARA
QUALQUER VIA DE COMUNICAÇ~Dj SUAS PARTES
E PEÇAS SEPARADAS

01.00

03.00

37

20

os

Espec a.í c para corrida •••••••••••••••••••
í

85

Veículo~

de carga
Especial para transporte de lixo,
mesmo
com dispositivos de carga, empilhamento,
etc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cualquer outro •••••••• ~ ••••••••••••••••••
Veículos coletivos, veículos especiais e
outro~ veículos automóveis
Jipes com tração em duas rodas. com ou sem
polia para transmissão de forçi. ••••••••••
Jipe~com tração nas quatro rodas, com
o
sem polia para transmi~são de força ••••••

85
85

85
70

~7 .06

32.00

Rolete de apoio da lagarta de trator •••••

30

87.07

90.00

Partes e peças separadas
Das empilhadeiras da subposição 02.00 ••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

30
30

Dl
99

23
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CÓDIGO
MERCADORIA

_ISUBPosrçÃo
POSrçAO
e
.

ALIQUOTA

%

ITEM

Partes 8 peças separadas •••••••••••••••.•

30

e peças separadas •••••••.•••••••••

30

90.00

Partes e peças separadas •••••••••••••••••

15

15.00

Guilhotinas •••••.•••••.•••••..••.••••••••

55

90.00

Partes, peças separadas e acessórios •.•••

30

SJ9.00

Outros •••••••.•.••••.•••••.••..••.••••••••

55

90.00

Part~s

e peças separadas •••••••.•••••••••

9

90.07

90.00

90.08

90.00

~artes

90.10

190 • 1 5
90.16

90.00
99

1

90.17

01.00

í

Partes,peças separadas e acess6rios
Qualquer outro •••••.•••••••••.•••••.•••••

15

Agulhas

99

Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

9

90.18

90.00

Partes, peças separadas e acess6rios •••••

9

91.01

03.00

Contadores de tempo, cronômetros e
grafos, de bolso ou de pulso

97.03

98.D3

cron&

06

Com caixa de fibra de vidro ••••.••• _ ••.••

105

90.00

Partes eeparadas ••••.•••••.•••..•••••••••

S5

00.00

OUTROS BRINQUEDOS; MODELIJS REDUZIDOS PARA
RECREAÇ1l.0

90.00

Partes e peças separadas ••.•••••.•••.•••.

90.00

Partes, peças separadas e acess6rios, com
exceção dos artigos das posições 98.04 8

70

98.05

Dl

DECRETO-LEI

Esferas de carbureto de tungst~nio
para
canetas esferográficas •••••••••••••••••••

N.O 1.296 DEZEMBRO DE 1973

DE

26

DE

Altera a legislação relativa ao Imposto ünico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição prevista no artigo 55,
item II, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0, coput, do Decreto-lei n.s 61, de 21 de novembro de
1966, com as alíquotas previstas no

30

artigo 1.0, do Decrete-lei n,« 1.091, de
12 de março de 1970, calculadas sobre
o custo CIF, expresso em moeda nacional, da unidade de volume de petróleo, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1,° O imposto único sobre
lubrificantes e combustíveis tíquidos e gasosos, qualquer que seja
sua procedência, ou a de petróleo
bruto que os originar, será adicionado ao preço dos derivados realizados pelas refinarias, conforme
definido no art , 2:' deste Decre-

24
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to-lei, nas seguintes alíquotas calculadas sobre o custo CIF. expres-

50 em moeda nacional, da unidade de volume do petróleo bruto:

Gás liquefeito de Petróleao (GLP) . .
Gasolina de Aviação
,

J

.
.

QUeToseue de Aviação .••••••...•......••.•.•.•..•........•..

28,9
107,3
89,7

Gasolina Automotíva, Tipo A
Gasolina Automotiva, Tipo B
Querosene e "8ignal Oil"

187,2
47,8

óleo Diesel

.
.

óleo Combustível

.

óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsívos, a granel
ou embalados no -país
.
óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsívos embalados importados
.
Naftas e White Spirits derivados do petróleo
.

Art. 2.° Permanecem inalterados os
demais parágrafos do artigo 1.0, do
Decreto-Ied n.v 61, de 21 de novembro
de 1966, passando a faculdade outorgada ao Poder Executivo pelo § 3." do
citado artigo, de alterar em até 40%
as alíquotas do imposto único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos
e Gasosos, a incidir sobre as alíquotas
fixadas neste Decreto-lei.
Art. 3.0 O artigo 13, caput~ da Lei
n.04.452. de5 de novembro de 1964,
passa a. vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. O Conselho Nacional
de Petróleo fixará os preços de
venda ao consumidor dos derivados do petróleo tabelados, adicíonando, quando couberem, ao respectivo preço de realização da re·
finaria, definido no artigo 2.", do
Decreto-lei n.« 61, de 21 de novembro de 1966, o valor do tributo
que incide sobre o derivado d
mais os valores das seguintes parcelas" .
Art. 4.° Os produtos mencionados
D::> artigo 1.0 deste Decreto-lei serão
definidos por especificação baixada
pelo Conselho Nacional do Petróleo,
Dão se aplicando as disposições deste
Decreto-lei aos derivados de petróleo
que não se enquadrem rigorosamente
naquelas especificações.
Art. 5.0 As nattae derivadas do petróleo destinadas à indústria petrcquímica e ao recondícíonamento de
petróleo. ficam isentas do Imposto
único de que trata o presente Decreto-lei.

12'8,2

.
.

274,2

a

349,0

320,0

a

407,2

1,0

a

128,2"

65,1
Isento

§ 1.0 O Ministério da Fazenda, ouvido o Ministro das Minas e Energia,
estabelecerá as alíquotas do imposto
para as naftas derivadas do petróleo,
tendo em vista as suas aplicações '!lOS
limites fixados neste Decreto-lei.
§ 2.0 As concessões de quotas de naftas destinadas à produção de gás canalizado e para uso industrial dependerá, em cada caso de autorização prévia do Conselho Nacional de Petróleo.
Art. 6.° Este Decreto-lei entrará em
vigor em 1.0 de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO-LEI

N.o

1.297 1973

DE

26

DE

DEZEMBRO DE

Acresce uma alínea <ti" ao artigo 13,
item tt, da Lei n. Q 4.452, de 5 de
novembro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Arti-

go 55, item n, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica acrescida ao item lI,
do artigo 13, da Lei n.v 4.452', de 5 de
novembro de 1964, uma alínea 'T'
com a seguinte redação:
"Art. 13.•..................•..

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

Aros DO PODER LEGISLATIVO

II .
j) uma parcela sobre o preço de

realização dos combustíveis automotivos, do querosene Ilumlnante
e do gás liquefeito de petróleo,
nos exercícios de 1974, 1975 e 1976,
equivalente a 1% (um por cento),
destinada a atribuir recursos para
pesquisas geológicas e tecnológicas
de carvão mineral e de xisto pírobetuminoso que será aplicada, metade através do Fundo Nacional
de Mineração e metade, em financiamento de risco às empresas de
mineração, através da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais,
devendo esta parcela ser converf.ída em capital da União na Companhia de Pesquisas de Recursos
Minerais, no caso de sucesso das
pesquisas" .
Art. 2.9 O disposto no artigo anterior será considerado na fixação dos
preços de venda ao consumidor de derivados de petróleo tabelados. a partir
de 1 de janeiro de 1974.

Art. 3.° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

2S

Art. 2.° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publícação.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;.
152.° da Independência e 85.° da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Marcos Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO~LEI

Nº 1.299 -

DEZE][BRODE

N.9

1.298
1973

DE

26

DE

DEZEMBRO DE

rrorroça a vigência do Decreto-lei
n.O 1.115, de 24 de julho de 1970.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
II, do artigo 55, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O parágrafo único do artigo 1.0, do Decreto-lei n.s 1.115. de
24 de julho de 1970, alterado pelo Decreto-lei n.s 1.280, de 6 de julho de
1973, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Parágrafo único. O regime especial de que trata este artigo prevalecerá até 31 de dezembro de
1974" .

28 DE

Dispõe sobre acréscimo às aliquotas
do imposto de importação e dá ou..
tras providências.

o

Presidente da República,

uso
artigo
55, inciso lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° O Conselho de Política
Aduaneira poderá, entre 1" de janeiro
de 1974 e 31 de dezembro tia 1975,
aplicar acréscimos nas alíquotas do
imposto de importação que incide sobre as mercadorias retactoneoas no
anexo que acompanha o De creto-Ieí
.n° t.295. de 21 de dezembro -íe lJi3,
ou na Resolução nv 1.204, do mesmo"
ccnsen-o. publicada no Diário Oficial
da Umãc de 29 de dezembro de 1971.
da atribuição que lhe confere

!lO

(J

1° Os acréscimos previstos neste
artigo não poderão originar c.Iíquotas
"ad valerem" superiores às vigentes
em 31 de dezembro de 1973.
§ 2° Os atos do Conselho de Poli';'
üca Aduaneira que estabelecerem os.
acréscimos terão validade, no máximo,
até 31 de dezembro. de 1975.
§ 3° Na aplicação deste artigo fica
dispensado o procedimento previsto no
parágrafo úníco do artigo 22, da Lei
n- 3.244, de 14 de agosto de 1957.
Art. 2° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
ê

DECRETO_LEI

DE

1973

EMÍLIO

G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETORLEI NQ 1.300 DEZEM.BRO DE

DE

28

DE

1973

Prorroga, até 31 de dezembro de 1974
o regime especial de que trata
Decreto-lei n Q 1.182, de 16 de iuuio
de 1971, e dá outras providências.

o

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere
o
item lII, do artigo 55, da Constituíção. decreta:
Al't. 19

Fica prorrogado, até 31 de

dezembro de 1974. o regime especial
de que trata. o Decreto-lei nc 1.182.
de 16 de julho de 1971. com as alterações introduzidas pelo Decretc.Iet
n 9 1.253, de 29 de dezembro de 1972
Art. 29 O artigo 99, do Decretolei nv 1.182, de 16 de julho de 1911

passa a vigorar com a seguinte reda-'

ção:

"Art. 99 A isenção do imposte
sobre a renda, de que trata este
Decreto-lei somente poderá ser
utilizada uma vez, salvo em casos
especiais a critério do Conselho
Monetário Nacional."

Art. 39 Mediante pedido da pessoa,
jurídica resultante da fusão ou íncor ~
coração beneficiada com a isenção

y:eJ;S~~1h~od;>i~~i:~l~~~:~~I~On~:

tário Nacional poderá autorizar a dís..
pensa do compromisso de abertura do
capital.
Art. 49 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

Antônio

MÉDICI

Delfim

Netto

DECRETO-LEI N." 1.301 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a tributação separada
dos rendimentos de casal '3 -ui outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe contere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ao cônjuge que, nos casos
previstos na legislação do imposto so-

bre a renda em vigor, opte pela tributação de seus rendimentos separadamente do cabeça-de-casal é assegurado o direito ao limite de isenção,
à dedução das despesas necessárias à
percepção ele seus rendimentos e aos
abatimentos que lhe sejam próprios.
Parágrafo único. O cônjuge que
optar pela tributação separada não
será considerado encargo de família
do cabeça-de-casal.
Art. 2." As importâncias efetivamente pagas a titulo de alimentos OlJ
pensões em face das normas do :liretto de Família e em cumprimento de
decisão ou acordo judicial, poderão
ser abatidas da renda bruta do prestador, como encargo de familia.
Parágrafo único. Relativamente ao
ano em que se inicie a prestação de
alimentos, o alimentante poderá optar
pelo abatimento do total efetivamente
pago até 31 de dezembro ou pelo valor
fixado para os abatimentos por encargo de família, se o alimentado for
considerado dependente pela legislação do Imposto sobre a Renda.
Art. 3." Os alimentos ou pensões
percebidos em dinheiro constituem
rendimento tributável, c1assificável na
Cédula "C" da declaração de rendimentos do alimentado, que será tributado distintamente do alimentante.
§ 1." No caso de incapacidade civil
do alimentado, será ele tributado na
forma deste artigo, devendo a declaração de rendimentos ser feita em seu
nome pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda.
§ 2." Se, no caso do parágrafo anterior, o montante dos alimentos ou
pensões recebidos no ano-base for
inferior ao valor fixado como limite
de isenção, o responsável por sua manutenção poderá considerar o alimentado seu dependente. incluindo os
rendimentos deste em sua declaração.
Art. 4." O disposto nos artigos 2."
e 3.° também se aplica aos casos de
prestação de alimentos provisionais
ou provisórios.
Art. 5." Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 31 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
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DECRETO-LEI N9 1.302 -

DE 31 DE

DEZEMBRo DE 1973
Altera a sistemática de Correção Monetária do Ativo Irrwbilizado e de
cálculo da Manutenção de Capital
de Giro Próprio e dá outras prooidências.

o

Presidente da República, no uso
atribuição que lhe confere o
artigo 55, item II, da Constituição,
decreta:
.
Art. 19 A partir de 19 de janeiro de
1974, as correções monetárias do ativo
Imobilizado serão efetuadas com tIS
modificações a seguir indicadas:
a) apurado o valor dos bem do
ativo imobilizado, adquiridos ou incorporados em cada ano, sujeito à
correção monetária, esse valor será
multiplicado pelo coeficiente correspondente, ano a ano, obtendo-se, assim, a nova tradução monetárta: a
variação do valor dos bens do ativo
imobilizado será a diferença entre o
valor original de aquisição ou incorporação e sua nova tradução monetária, obrigatoriamente contablheada em conta do ativo com íntitulaçâo própria, como "Bens Atívos C/
correção" ou "Bens Ativos Reavaliar
dos", ou qualquer outra semelhante.
b) em contrapartida do registro no
Ativo Imobilizado da diferença entre
a nova tradução monetária e os valores já registrados de Correção Monetária em anos anteriores, será eredttado à conta de COrreção Monetária
das Depreciações, até o limite daquela
diferença, Um valor suficiente para
igualar a soma das correções monetárias das depreciações e da depreciação das correções monetárias do ativo
à mesma proporção existente quanto
à depreciação do valor original da
aquisição ou incorporação dos bens,
e o valor original desses mesmos
bens;
c) o resultado líquido apôs realizado o crédito no item "b", será levado à conta de "Reserva de Correção Monetária", para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
Art. 2',1 As pessoas jurídicas que
praticarem operações ativas e pasatvas, sujeitas à correção monetária,
deverão compensar, para efeitos tributários, as receitas e despesas de
correção dando ao saldo a seguinte
destinação:
da

27

a) se as despesas forem maiores que
as receitas de correção monetária, o
saldo constituirá despesa operacional,
a ser levado a débito da conta de
"Lucros e Perdas", para apuracão de
resultado final;
b) se as receitas forem maiores que
as despesas de correção monetária, o
saldo constãtuírá rendimento não tributável, devendo, no entanto, ser subtraído da Reserva para Manutenção
do Capital de Giro Próprio que ror
calculada nesse exercício.
Art. 39 A partir do exercício financeiro de 1974, será facultado às pessoas jurídicas excluir do lucro real
importância correspondente à manutenção do capital de giro próprio durante o periodo base da declaração,
nos termos deste artigo.
§ 19 Para os efeitos do cálculo da
manutenção a que se refere este
artigo, considera-se capital de giro
próprio, no início do exercício, o resultado da soma dos valores do ativo
disponível e do ativo realizável, dímtn uído do passivo exigível, depois de
excluídos:
a) do ativo realizável:
1) os valores ou créditos em moeda
estrangeira;
2) as ações, quotas e quaisquer titulas, correspondentes à participação
societária em outras empresas;

3) o saldo não integralizado do
capital social;
4) o saldo das contas que, por qualquer motivo, forem objeto de correção
do Ativo Imobilizado.
b) do passivo exígtvet:
1) o saldo das obrigações em moeda
estrangeira, contraídas para aquísiçao
de bens do ativo imobilizado que forem objeto de correção monetárta;
2) o saldo das obrigações em moeda
nacíonaj, sujeitas à correção monecaria ou indexadas, quando vínculauaa
à aquísíçâo de bem do ativo imobilizado que forem objeto de correção
monetária.
§ 29 O montante da manutenção (10
capital de giro próprio será determinado pela aplicação sobre o caprtal
de gtro próprio da empresa, no trucio
do exercício, dos coefícíentes utilizados para a correção monetária lIh3
Obrigações Reajustáveís do Tesouro
Nacional.
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§ 39 A parcela admissivel como exclusão do lucro real corresponderá à
manutenção do capital de giro prôjmo
calculada de conformidade com o
disposto no parágrafo anterior, diminuída das receitas de correção monetária. que não constituírem rendimento nâo tributável e das receitas
que excederem as despesas de correção monetária, nos termos do item
"b" do artigo antertor .
§ 49 A reserva para 'manutenção de
capital de giro próprio será constituída até o limite dos lucros recusados no exercício.
Art. 49 O montante da manutenção
do capital de giro próprio admissivel
como exclusão do lucro real será contabllizado a débito de "Lucras e Perdas" f' a crédito de conta de reserva
especifica, para oportuna e compurs6ria aplicação em aumento de 'tapítal da pessoa jurídtce. com total Isenção do ímpósto sobre a renda, para a.
empresa, seu titular, sócios ou acionistas.
Parágrafo único. A reserva a que
Se refere este artígo não será computada para Os efeitos da tributação
prevista no § 19 do aa-t , 29 da Lei
nv 1.474, de 26 de novembro de 1951,
modificado pelo art. 69 da Lei número 4.862, de 29 de novembro de~965.
Art. 5Ç> Aos aumentos de capital decorrentes do aproveitamento da manutenção do capital de giro nrôprto
aplicam-se as normas do art. 39 e
seus §§ 19. 3Ç> e 49, do Decreto-lei número 1.109, de 26 de junho de 1970.
Art. 69 A Infração às dlsposlções do
art. 39 deste Decreto-lei importará na
perda do benefício da isenção e na
conseqüente cobrança do imposto calculado sobre a manutenção do capital
de giro próprio, acrescido da correção
monetária e encargos legais, Inclusive
multa de lançamento ex 0fticio, na
forma da legislação em vigor.
Art. 7." Estão sujeitas ao desconto
do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 5% (cinco por cento),
como antecipação do que for devtde
na declaração do beneficiário, as rmportâncíae pagas ou creditadas a pes.,
Soas físicas ou jurídicas, a título de
juros, honorários ou indenizações por
lucros cessantes, em decorrência de
condenações judiciais.
§ lÇ> O imposto será descontado 110
ato do pagamento ou crédito do rendimento, ou no momento em que, por

qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.
§ .29 O recolhimento do imposto a
que se refere este artigo será feito no.
mês seguinte àquele em que se venncae o fato gerador.
Art~ 89 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas .as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 1.303 DEZEMBRO DE 1973

DE

31

DE

Permite a amoruecçõo de despesas e
outros encargos por mais de mn
exerctcio financeiro e dá (lutras

providéncias.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, inciso II da Constituição, de~
ereta:
Art. IÇ> As despesas e outros en...
cargos decorrentes de processo de re ...
estruturaçâo ou modernização de em;'
presas ou grupos de empresas, e cujo
efeito nos resultados operacionais ultrapasse o exercício em que ocorrerem, poderão ser amortizados em
mais de um exercício financeiro, desde que admitidos como parcela dedu...
tível do lucro tributável e sutorlaados na forma dos §§ 19 ou 2Ç>.
§ .19 Compete ao Conselho Monetário Nacional autorizar a amortízaçào
dos encargos de que trata este artigo,
quando se cogitar de instituições ·fi.,.
nanceíraa.
§ ·29 Compete ao Ministro da Fazenda autorizar a amortização desses
encargos nos demais casos, medtante
parecer prévio:
a) da Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas - COFrE, nas
hipóteses de fusão ou incorporação;
b) da
Secretaria da Receita Federal nas demais hipóteses.
§ 39 O rateio previsto neste artigo
será concedido no máximo por l)
(seis) exercícios, incluindo o que deveria suportar o encargo.
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§ 49 Sempre que a pessoa Jurídtca
postulante do beneficio estabelecido
neste Decreto-lei se achar suíeítn a
normas gerais de funcionamento baixadas por outro órgão que não os: já
mencionados neste artigo, tal órgão
será, também, preliminarmente ouvi-

do.
Art. 29 Nos casos de aquisição de
ações de instituições financeiras, para
obtenção do seu controle acionário e
posterior incorporação ou 'fusão, po...
derá o Conselho Monetário Nacional,
no interesse da. economia nacíonal,
autorizar a dedução como prejuízo da
diferença a maior. verificada entre o
valor de aquisição e o valor ela parte
do patrímônío líquido correspondeute a essas ações, mesmo antes de realizada a incorporação ou fusão, SE-ndo também facultada a aplicação do
disposto no artigo 19.
§ 19 Na hipótese prevista neste artigo, deverá a empresa beneficiaria
promover a redução do custo das
ações adquiridas DO montante dos
prejuízos contabilizados.
§ 29 Juntamente com a autorizaçáo de que cuida este artigo, deverá
o Conselho Monetário Nacional fixar
o prazo em que deva se processar a
incorporação ou fusão.
§ 39 Caso não se efetive a incorporação ou fusão no prazo ríxado ficará a empresa sujeita ao recolhimento do imposto que tenha deixado
de recolher em razão daquela Autorização, acrescido de correção monetária e de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre imposto devido
corrigido monetariamente.

°
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Art. 39 O Conselho Monetário Nacional poderá:
I - autorizar a dedução, como despesa, de valores atribuídos pelo Banco Central do Brasil como encargos
de ínstnutções financeiras, correspondentes a õnus de outras empresas, desde que a medida atenda. a tnteresses de segurança e fortefectmento do sistema financeiro nacional;
l i - conceder isenção do Imposto
de Renda incidente sobre a valorização do ativo das empresas rustonadas ou incorporadas, nos casos de fusão ou incorporação de instituições
financeiras.
Parágrafo único. A facilidade prevista no item n deste artigo poderá,
também, ser aplicada com relação
aos lucros verificados em poder dos
acionistas, decorrentes daquela valorizaçáo.
Art. 49 O disposto neste Decretolei poderá ser aplicado retroativamente, ouvida preliminarmente a Secretaria da Receita Federal quanto à
posição fiscal dos interessados.
Parágrafo único. A aplicação da
norma deste artigo não ensejará, em
qualquer hipótese, a restituição de
imposto pago.
Art. 59 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

IV ($)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar-

tigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 61, DE 1973
Aplova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da Re·
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Arabe do
Egito~ firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.

Art. 1° E' aprovado o texto do Acordo COmercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Arabe do Egito,
firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor Da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de outubro de 1973.
PAULO

TORRES

Presidente do Senado Federal
($) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legis..
lativo no Diário do C'tJngresso Nacional (Seção lI), de 9-10-73.

FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 1° da Constituição, e eu, Antônio Carlos Konder Reis, 1° Vice-Presidente,
no exercicio da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 62, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.285, de 6 de 8etemb~v de 1973
Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n« 1.285, de 6 de setembro de 1973, que "altera texto do Decreto-lei n- 717, de 30 de julho de
1969, e dá outras providências".

Senado Federal, em 11 de outubro de 1973
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

1° Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 55, § 19 da Constituição, e eu Antônio Carlos Konder Reis, 19 VicePresidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 63, DE 1973
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.284, de 28 de agosto àe 1973

Artigo
agosto de
termos do
do Estado

único. É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.284, de 28 de
1973, que "declara de interesse da segurança Nacional, nos
art. 15, § I'?, alínea b, da Constituição, o Munícípíc de Anápolís,
de Goiás; e dá outras providêncíaê".

Senado Federal,

1~

de outubro de 1973.
ANTÔNIO CARLOS·· KONDER - REIS

19

vtcc-r'romõente. no exercício
da Presidência

~igó

(*)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar-

-44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Se-

nado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1973
Aprova o teeto do Convênio entre a República FederatiVa do
Brasil e a República Peruana sobre Transportes Marítimos, firmado em Lima, a 12 de abril de 1973.

Art. 10 E' aprovado o texto do Convênio entre a República Federativa
do Brasil e a República Peruana sobre Transportes Marítimos, firmado
em Líma, a 12 de abril de 1973.
Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de outubro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
CO) O texto do Convênio acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção ll), de 18-10~73.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
(*)

44, inciso 1, da Constituição,

DECRETO LEGISLATIVO N° 65, DE 1973
Aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição d.a
Organização Internactoruü do Trabalho, adotado em Genebra, a
22 de junho de 1972, por ocasião da 57a sessão da Conferência, Geral da Organizaçáo Internacional do Trabalho.

Art. 10 E' aprovado o texto do Instrumento de Emenda à Constituição
da Organização Internacional do Trabalho, adotado em Genebra, a 22 de
junho de 1972, por ocasião da 57a sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
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Art. 2." Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 18 de outubro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização
Internacional do Trabalho acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II), de 19-·1O~1973.
(*) FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55. § 1" da Constituição, e eu. Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 66, DE 1973
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a
Repúblzea Federativa do Brasil e a República de Gana, firmado em
Acra, no dia 2 de novembro de 1972.

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana, firmado em
Acra, a 2 de novembro de 1972.
parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão do
Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as éíspostções em contrário.
Sénado Federal, em 29 de outubro de 1973.
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
($) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no DUirw do Congresso Nacwnal (Seção I!), de 1 de novembro de

1973.

Faço saber que o Congresso Necí onal aprovou, nos termos do art. 55.
§ 1". da Constituição. e eu f... ntônic Carlos Konder Reis, 1" Vice-Presidente
do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.' 67, DE 1973
Aprova o text.; ào Decreto-lei n" 1.285. de 21 de setembro de 1973

Artigo único. E' aprovado o texto de Decreto-lei n'' 1.286, de 21 de
setembro de 1973, que "modifica a legislação do Imposte de Renda devido
peras pessoas rísrcaa",
Senado Feaeral. e<11 7 de novembro de 1973
AXTÔNIO CARLOS KONDER REIS
1° Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLA,TIVO N.' 68. DE 1973
Aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo Africano de
Desenvolvimento, firmado pela República Federativa do Brasil, pelo
Banco Africano de Desenvolvimento, e por outros países. em Abidjã,
a 29 de novembro de 1972.

Art. to E' aprovado o texto do Acordo Constitutivo do Fundo Africano
de Desenvolvimento, flrmadr. pela Re pública sederat.ve rio Brasâl
pelo

Banco Africano de Desenvolvimento e por outros países, em Abidjã t a 29
de novembro de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 23 de novembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Didrio do Congresso Nacional (Seção II), de 24-11-73.
(*) FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso .I, da Constituição. e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEa-ISLATTVON.Q 69,

DE

1973

Aprova o texto do Acordo Sobre Intercâmbio Turístico entre
Brasil e Portugal, ftrmaõo
Ltsboa, a 16 de julho de 1973.

em

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo Sobre Intercâmbio Turístico entre Brasil e Portugal, firmado em Lisboa, a 16 de julho de 1973.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 23 de novembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Leglelativo no Diário do Congresso Nacional (Seção In, de 24-11-73.
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 70, DE 1973
Aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo da RepUblica reaertütua do Brasz/, e o Governo de Trinuiaâ e Tonaço,
jirmado em Port-oj-Spain, a 9 de novembro de 1971.

Art. 1" E' aprovado o texto do Convênio Cultural entre o Governo da
Repubüca s'ederativa do Brasil e o Governo de 'I'rínldad e Tobago, firmado
em Port-of-Spain, a 9 de novembro de 1971.
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Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1973.
PAULO TORRES
Presidente do Senado Federal

($') O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Naciotuü (Seção II), de 28-11-73.

C') Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado,
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 71, DE 1973
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientüíca entre o Governo da Repúblzca Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, firmado em La Paz, a 10 de julho
àe 1973.

Art. 10 E' aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica
e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o G0verno da República da Bolívia, firmado em La Paz, a 10 de julho de 1973.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1973.
PAULO TORRES
Presidente do Senado Federal

("') O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção LI), de 28-11-73.
('~) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição e eu, Paulo Torres,Presidente do Senado
Federal, prc mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 72, DE 1973
Aprove: o texto do Acordo para a conservação da Flora e da
Fauna dus Territórios Amc.zônicos da República Federativa do Brasil e da República da, Colômbia, firmado em Bogotá, a 20 de junho

âe 1973.

Art. 1° E aprovado o texto de Acordo para a conservação da Flora e
da Fauna dos Territórios Amazônlcos da República Federativa do Brasil e
da República da Colômbia, rirmadc em Bogotá, a 20 de junho de 1973.
Art. 2° Este decreto legtslatdvo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspoalçôes em contrário.
Senado Federal, em 3 de dezembro de 1973.
PAULO TORRES
Presidente do Senado Federal
(") O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diá-rio do Congresso Nacional (Seção II), de 4-12-73.

se

ATOS DO POPER LEGISLATIVO
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar-

tigo 44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado

Federal, promulgo

'J

seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 73, DE 1973
Aprova o texto do AfOrdo de Cooperação Internacional entre o
Gooeraa da Colõmbia e a UNESCO reuütoo ao Centro Regional
para o Fomento do Li'!Jro na América Latina e o texto do Acordo
número 2

Art. 1° São aprovados o texto do Acordo de Cooperação Internacional

entre o Governo da Colômbia e a UNESCO, relativo ao Centro Regional
para o Fomento do Livro na América Latina e o texto do Acordo TI.O 2, firmados em Bogotá, a 23 de abrtí de 1971, e 10 de agosto de 1972, respectivamente
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 3 de dezembro de 1973.
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
""""'- (Iôl) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto tegislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II), de 4-12-73.

($)

Faça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.

44, inciso I, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Fe-

deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 74, DE 1973
Aprova o texto do Oonuênio entre a Repúblwa Federativa do
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre Privilégios e tmunuuiaee do BanG'J, assinado em Brasil2a, a 21 de umciro
de 1972.

Art. 1° E' aprovado o texto do Convênio entre a República Federat1va
do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre Prívilégrca
e Imunidades do Banco, assinado em Brasilia, a 21 de janeiro de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
aenecc Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Dzdrz1J do Congresso Nacional (Seção II) de 6-12-73.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do' a'rt:. 44;
inciso VII, da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1973
Aprova as Contas do Presidente da República. relativas ao eeercrcic de 1971
Art. 10 São aprovadas as Contas prestadas pelo Senhor Presidente da
República, relativas ao exercício financeiro de 1971, na forma dos artigos
47, item VIU e 83, item XVIIl, da Constituição Federal de 1967, e artigos
44, item VIII e 81, item XX, da Emenda Constitucional na 1, de 1969.
Art. 20 Os "Diversos Responsáveis" que não apresentaram ao Tribunal

de COntas da União as contas do exercício de 1971 no prazo da Lei, ficam
sujeitos às penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei na 199 de 1967
e Resoluções daquela Corte.
Art. 30 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso VII, "in fine", da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 76, DE 1973
Fixa os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República, para v período de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 E' fixado em Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) o
subsídio mensal do Presidente da República, no período de 15 de março de
1974 a 15 de março de 1979, consignando-se-lhe adnda o direito a uma verba de representação no valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros)' mensais,
nesse mesmo periodo.
Art. 20 O Vice-Presidente da República perceberá, no período referido
no art. 10, um subsídio mensal de õrs 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) e
uma verba de representação no valor de Ora 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
mensais.
Art. 30 Os subsídios e a verba de representação previstos nos artigos
0
10 e 2 , serão acrescidos de vinte por cento de seu valor, dedais em dois
anos.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 6 de dezembro de 1973.
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal

----

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e, eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
(*)

DECRETO LEGISLATIVO N' 77, DE 1973
AprJva o texto da Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída em WashingtJn. a 2 de dezembro de 1946.

Art. 1" E' aprovado o texto da Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída em Washington, a 2 de dezem-
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bro de 1946, aprovada jielo Decreto Legislativo n'' 14, de 9 de março de
1950, promulgada pelo Decreto n» 28.524, de 18 de agosto de 1950, e denunciada, por nota da Embaixada do Brasil em Washington, ao Departamento
de Estado norte-americano, a 27 de dezembro de 1965, com efeito a partir
de 30 de junho de 1966, em virtude de não haver na ocasião, maior interesse do Brasil em continuar a participar da referida Convenção.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção ID, de 6.12.73.

(") Faço· saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e, eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 78, DE 1973
Aprova o texto do Acordo Sul-Americano Sobre Entorpecentes
e Psícotrópícae, firmado pela República Federativa do Brasil, Ar~
Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela, em Buenos Aires, a27 de abril de 1973.

oenuna.

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo Sul-Americano Sobre Entorpecentes e Psicotrópicos, firmado pela. República Federativa do Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela, em Buenos Aires,
a 27 de abril de 1973.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II), de 6-12-73.

(*) Faço saber que o congresso Nacional
aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e, eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 79, DE 1973
AprOva o texto do AcOrdo de Interctlmbio Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, firmado em
Lima, a 14 de julho de 1973.

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural entre
a República Federativa do Brasil e a República do Peru, firmado em Lima,
a 14 de julho de 1973.
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Art. 2<' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(") O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção 11), de 6-12-73.

FaÇo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 72,
da COnstituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§ 7"

DECRETO LEGISLATIVO N° 80, DE 1973
Referenda o ato do Presidente da República que concedeu reforma ao Soldado-Fuzileiro Naval Walter Barreto Queiroz, do Ministério da Marinha.
Art. 1° E' referendado o ato do Presidente da República que concedeu

reforma ao Soldado-Fuzileiro Naval watter Barreto Queiroz, do Ministério
da Marinha.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO· TORRES

Presidente do Senado Federal

(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e, eu, Paulo Torres, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 81, DE 1973
Aprova o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural e Científico
entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador,
ttrmaao em Quito, a 12 de julho de 1973.

Art. 1" E' aprovado o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural entre
a República Federativa do Brasil e o Governo do Equador, firmado, em
Quito, a 12 de julho de 1973.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1973
PAULO TORRES

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção 11), de 6-12-73.
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LEI N° 5.923 - DE 1
DE 1973

DE

OUTUBRO

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior, do Trabalho, e d.a
outras providências.

o Presidente da República

Faço saber 'que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 10 O Quadro da Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho fica,
provisoriamente, alterado de acordo
com os Anexos A e B desta Lei.
Parágrafo único. Os vencimentos
dos cargos constantes dos Anexos a
que se refere este artigo, até que seja
implantada a sistemática prevista na
Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de

1970, terão os seguintes valores mensais:
a)

Técnico de Serviços Judiciários:
Classe B - Cr$ 2.383,00
Classe A - 'Cr$ 1.987,00

b)

Auxiliar de Serviços .Iudiciárlos:
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A - Cr$ 839,00

Art. 2° O provimento dos cargos da
classe inicial de Técnico de Serviços
Judiciários e Auxiliar de Serviços Judiciários da Secretaria do Tribunal
será feito mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à primeira
a apresentação de diploma de condu
são de um dos cursos superiores de
Direito, Economia, Contabilidade ou
Administração ou prova de seu provisionamento em nível superior e, dos
candidatos à segunda, a de certificado de conhecimentos equivalentes à
conclusão do ensino do 2° grau.
Art. 3° E' permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Técnico de Serviços Judiciários aos

LEIS
ocupantes da classe final de Auxiliar
de Serviços Judiciários, na forma da
regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho, observadas as exigências legais.
Art. 4° Os vencimentos dos cargos
em Comissão da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho são os
fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo, observado o principio estabelecido nos parágrafos 1° e 2°, do artigo 10, da Lei
ns 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 59 Observada a legislação
aplicável à espécie, as gratificações
para retribuir o regime de tempo integral e dedícaçâo exclusiva e o serviço extraordinário a ele vinculado,
a que se submeterem os ocupantes dos
cargos de que trata esta Lei, serão
calculadas sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo Decreto-lei n'' 1.150, de 3 de fevereiro de
1971, tomado por base, com referência à classe B de Técnico de Serviços
Judiciários, o valor do nível 22; para
a classe A de Técnico de Serviços Judíclárfos. r valor do nivel 21; para a
orasse B ae Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nivel 18 e para
a ctasse A de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16.
Parágrafo único. Poderão ser submetidos ao regime de que trata este
artigo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo Decreto-lei n" 1.150 de 3 de fevereiro de
1971, os ocupantes dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta Lei,
observada a correspondência entre
símbolos e níveis prevista na Lei número 5.685, de 23 de julho de 1971.
Art. 6° Os cargos de provimento
em comissão relacionados no Anexo A
serão automaticamente incluídos no
regime de tempo integral e dedicação exclusiva, ressalvado o direito de
opção do respectivo ocupante pela
jornada normal de trabalho.
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LEI N." 5.925 DE

DE

1

DE OUTUBRO

1973

Retifica disposztzvos da Lei n." 5.869,
de 11 de ianeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil.

o

Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1." Os artigos 5,°, 10, 20, 22,
34, 38, 77, 126, 131, 184, 213, 214, 219,
223, 225, 232, 264, 269, 275, 285, 286,
295, 296, 301, 309, 310, 324, 330, 331,
363, 375, 405, 412, 443, 456, 462, 498,
500, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 529, 533, 538, 539, 543, 545, 558,
560, 568, 5~5, 599, 600, 601, 602, 622,
623, 624, 625, 634, 671 686, 703, 793,
803, 804, 814, 900, 901, 902, 942, 949,
974, 980, 931, 982, 993, 999, 1,002,
1.007, 1.008 1.029, 1,061, 1,095. 1.116,
1.1129, 1.215 e 1.219, do novo Código
de Processo Civil, Instituído pela Lei
n." 5.869, de 11· de janeiro de 19"73,
passam a vigorar com a seguinte re
dação:
"Art. 5." Se, no curso do processo,
se tornar Iítigtoaa relação jurídica de
cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer
da-s partes poderá requerer que o juiz
a declare por sentença."
"Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro
para propor ações que versem sobre
bens imóveis ou direitos reais sobre
imóveis alheios.
Parágrafo único. Ambos os cônjuges
serão necessariamente citados para as
ações:
I - reais imobiliária-s;
II - resultantes de fatos que digam -respeito a ambos os cônjuges ou
de atos praticados por eles;
III - fundadas em dívidas contraídas pelo mando a bem da família, mas
cuja execução tenha de recair sobre o
produto do trabalho da mulher ou os
seus bens reservados:
IV - que tenham per objeto o -econhecimento, a constituição ou a
extinção de ônus sobre Imóveis de um
ou de ambos os cônjuges."
"Art. 20. A sentença condenará o
vencido ~ pagar ao vencedor as des-
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pesas que antecipou e os honorários
advocatícios.
§ 1.0 O juiz, ao decidir
qualquer
incidente 0:.1 recurso, condenará nas
despesas o vencido.
§ 2." As despesas abrangem não só
as custas dos atos do processo, como
também a indenização de viagem, diárre de testemunha e remuneração do
assistente técnico.
§ 3."
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez por cento
(10 %) e o máximo de vinte por cento (20 %) sobre o valor da condenação, atendídose,
a) o grau de \zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
C) a natureza e importância da causa, o trabelho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço;
§ 4." Nas causas de pequeno valor
e nas de valor inestimável, bem como
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda PÚ ~
blica, os honorários serão fixados consoante apreciação equítativa do juiz,
atendidas as normas das letras a a c
do parágrafo anterior."
"Art. 22. O réu que, por não arguir na sua resposta fato impeditivo.
modificativo ou extintivo do direito de
autor, dilatar o julgamento da lide.
será condenado nas custas a partir
do saneamento do processo e perderá,
ainda que vencedor na causa, o direito
a haver do vencido honorários advccatdcíos , "

"Art. 34. Aplicam-se à reconvenção, à oposição, à acão declaratória
incidental e aos procedimentos de ju.
rtsdíção voluntária, no que couber, as
disposições constantes desta seção".
"Art. 38. A procuração geral para
o foro, conferida por instrument-o público, ou particular assinado pela par.
te, estando com a firma reconhecida,
habilita o advogado a praticar todos
os atos do processo, salvo para receber
a citação inicial, confessar, reconnecer a procedência do pedido, transrgu.,
desistir, renunciar ao direito sobre que
se funda a ação, receber, dar quitação
e firmar compromisso."
"Art. 77. E' admissível o chamamento ao processo:
I - do devedor, na ação em que o
fiador for réu;
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dos outros fiadores, quando
II
pera a ação for citado apenas um
deles;
IH - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um
ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. U

"Art. 126. O juiz não se exime de
sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No jul-

gamento da lide caber-lhe-á epücar
as normas legais; não as havendo.
recorrerá à analogia, aos costumes e
aos princípios gerais de direito. ,.
"Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o
convencimento.
II

H Art.
184. salvo disposição em contrário, computer-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o
do vencimento.
â
1.0 Considera-se prorrogado o
prazo até o primeiro dia útil se o
vencimento cair em feriado ou em dia
em que:
I - for determinado o fechamento
do forum;
11"- o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2.° Os prazos somente começam
a correr a partir do primeiro dia útil
após a intimação (art. 240)."
"Art.213. Citação é o ato pelo qual
se chama a juizo o réu ou o interessado a fim de se defender."
"Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial
do réu.
§ 1.0 O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta
de citação.
§ 2.° Comparecendo o réu apenas
para argüir a nulidade e sendo esta
decretada, considerar-se-á feita a ritação na data em que ele ou seu advogado for intimado da deciSão."

"Art. 219. A citação válida torna
prevento o juizo, induz litispendência
e faz litigiosa a coisa; e, ainda qaando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1.0
A prescrição considerar-se-á
interrompida na data do despacho que
ordenar a citação.
§ 2.° Incumbe à parte, nos dez (10)
dias seguintes à prolação do despacho,
promover a citação do réu.
§ 3.9 Não sendo citado o réu, o juiz
prorrogará o prazo até o máximo de
noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.
§ 4.° Não se efetuando a citação
nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não
interrompida a prescrição.
§ 5.° Não se tratando de direitos
patrímonaís. o juiz poderá, de oficio,
conhecer da presczíção e decretá-la de
imediato.
§ 6.° Passada em julgado a sentença, a que se refere c parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o
resultado do julgamento."
"Art. 223. Reqaertda a citação pelo
correio, o escrivão ou chefe da secretaria porá a cópia da petição Intclal,
despachada pelo juiz, dentro de sobrescrito com timbre impresso do juizo ou
tribunal, bem como do cartório, indicando expressamente que visa a intimar o destinatário.
§ 1.0 Se já não constar da cópia
da petíçâo inicial, o despacho do juiz
consigna-rá a advertência a que se
refere o art. 285, segunda parte, se o
litígio versar sobre direitos disponí-

veis.
§ 2.° A carta será registrada, com
aviso da recepção, a fim de ser junto
aos autos.
3.° O carteiro fará a entrega da
ca-rta registrada ao destinatário, exigindo-lhe que assine o recibo."
ê

"Art. 225. O mandado, que o oficial
de justiça tiver de cumprir, deverá
conter:
I - os nomes do autor e do réu,
bem como os respectivos domicílios ou
residências,
11 - o fim da citação, com todas
as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência
87 que se refere o art. 285, segunda
parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis;
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lI! - a cominação, se houver;
IV - o dia, hora e lugar do compa-

recimento;
V - a cópia do despacho;
VI - o prazo pera defesa;
VI! - a' assinatura do escrivão e a
declaração de que o subscreve por
ordem do juiz.
parágrafo único. O mandado poderá ser em breve relatório, quando
o autor entregarem cartório, com 1
petição inicial, tentas cópias desta
quantos forem os réus; caso em que
as cópias depois de conferidas com
o orlgínal, farão parte integrante do
mandado."
"Art. 232. São requisitos da citação por edital:
I a afirmação do autor, ou a
certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e
n do artigo antecedente;
II - a afixação do edital, na sede
do juízo, certificada pelo escrivão;
UI - a publicação do edital no
prazo máximo de quinze (15) dias,
uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde
houver;
IV - a determinação, pelo juiz,
do prazo, que variará entre
vinte
(20) e sessenta (60) dias, correndo
da data da primeira publicação;
V - a r.dvertêncía a que se refere
o _artigo 285, segunda parte, se o Iítígio versar sobre direitos dísporaíveís.
Parágrafo único; Juntar-se-á. aos
autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que
trata o número II deste artígo;"
"Art. 264. Feita a citação, é defeso
ao a utor modificar o pedido ou a
causa de pedir, sem consentimento
do réu, mantendo.se as mesmas par ,
tea, salvo as substituições permitidas
por ler.
Parágrafo único. A alteração do
pedido ou da cr, usa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após
o saneamento do processo."

°

"Art. 269. Extingue-se o processo
com julgamento de mente:
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
n - quando o 1"6 11 reconhecer a
precedência do pedido;.

III rem;
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quando as partes transigi-

IV ~ quando o juiz pronunciar a
decadência ou a prescrição;
V - quando o autor renunciar ao
direito sobre que se funda a ação."
"Art. 275. Observar-se.á o procedimento sumaríssimo:
I nas causas, cujo valor não
exceder vinte (20) vezes o maior salárío-mtnímo vigente no PUs;
II - r:as causas, qualquer que seja
o valor:
a) que versem sobre a posse ou domínío de coisas móveis e de semoventes;
b) de arrendamento rural e de
parceria agrtcola:
c) de responsabilidade pelo pagamento de impostos. taxas, contríbutções, despesas e admtnlstraçâc
de
prédio em condomínio;
d) de ressarcimento por danos em
prédio urbano ou rústico;
e, de reparação de dano causado
em acidente de veículos;
j) de eleição de cabecel;
g) que tiverem por objeto o cumprimento de leis e posturas municipr.ís quanto à distância entre prédios.
plantio de árvores, construção e conservação de tapumes e paredes divisórias;
h) oriundas de comissão mercantil,
condução e transporte, depósito de
mercadorias, gastao de negocies, comodato, mandato e edição:
Z) de cobrança da quantia devida,
a titulo de retrfbuíção ou indenização. a depositário e leiloeiro;
J) do proprietário ou inquiüno de
um prédio para impedir, sob comínaç ã . , de
multa, que o dono ou ínqutIír;o do prédio vizinho faça dele uso
nocivo à segurança, sossego ou saúde
dos que naquele habitam;
n do proprietário do prédio encravado para lhe ser permitida a pcssagem pelo prédio vizinho, ou para
restabelecimento da servídâo de caminho, perdida por culpa sua;
m) para a cobrançr, dos nonorérios dos profissionais Iíberaís. ressalvado o disposto em legislação especial.
Parágrafo único. Esse procedimento não será observado nas ações rejativas ao. estado e à capacidade das
pessoas. "
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"Art. 285. Estando em termos a
petição inicial, o juiz a despachará,

ordenando a citação do réu, para responder; do mandado constará que,
não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo
autor. "
"Art. 286. O pedido deve ser certo
ou determinado. E' lícito, porém formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se não
puder o autor individuar na petição
05 bens demandados;
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as ccnsequênclas do ato ou do fato ilícito;
III - quando a determinação do
valor da condenação depender de ato
que deva ser praticado pelo réu."

"Art. 295.
indeferida:

A petição inicial será

I - quando for inepta;
II - quando a parte for manífestemente ilegítima;
In - quando o autor carecer de
Interesse processual;
IV - quando o juiz verificar, desde
logo, a decadência ou a prescrição
(art. 219, § 5.°);
V quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder a natureza da CE.usa, ou
ao valor da ação; caso em que só não
será indeferida, se puder adaptar-se
ao tipo de procedimento legal;
VI
quando não atendidas as
prescrições dos artigos 39, parágrafo
único, primeira parte, e 284.
Parágrafo
único.
Considera-se
inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltâr pedido ou causa de
pedir;
11 - da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão;
IH - o pedido for juridicamente
impossível:
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si."

"Art. 296. Se o autor apelar da
sentença de indeferimento da peticão inicial, o despacho, que receber
(} recurso, mancará citar o réu para
acompanha-lo.
A citação valerá para todos os
termos ulteriores do processo.
§ 1.0

§ 2.0
Sendo provido o recurso, o
réu será intimado, na pessoa de seu
procurador, para responder.
§ 3.0 Se o réu não tiver procurador
constituído nos autos, o processo correrá à sua revelia."
"Art. 301. Compete-lhe, porém,
antes de díscutír o mérito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta;
111 - inépcia da petição inicial;
IV - perempção;
V - litispendência;
VI - coisa julgada;
VII - conexão;
VIII - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta; de autorização;
IX - compromisso arbitral;
X - carência de ação;
XI - falta de caução ou de outra
prestação, que a lei exige como preliminar.
1.0
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2.° Uma ação é idêntica à outra
quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3.° Há litispendência, quendo se
repete ação, que está em curso; há
coisa julgada, quando se repete ação
que já foi decidida por sentença, de
que não caiba recurso.
§ 4." Com exceção do compromisso
arbitral, o juiz conhecerá de oficio da
matéria enumerada neste artigo."
"Art. 309. Hevendo necessidade de
prova testemunhal, o juiz designará
audiência de mstrução, decidindo dentro de dez (10) dias."
"Art. 310. O juiz indeferirá a petição ímcíar da exceção, quando manifestamente improcedente."
" Art. 324. Se o réu não contestar
a ação, o JUIZ, verificando que não
ocorreu o efeito da revelia, mandará
que o autor espectflque as provas que
pretenda produzir na audiência."
"Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
ê

I - quando a questão de mérito
for unicamente de dlrelto, ou, sendode direito e de fato, não houver ne-
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Art. 7° No prazo de noventa dias,
contados da vigência desta Lei, os
atuais ocupantes dos cargos efetivos
de Revisor, PJ-l, Assistente Técnico
do Presidente, PJ-l, Contador, PJ-l,
Redator, PJ-2, Oficial Judiciário,
PJ-3 e PJ-4, e Almoxarife, PJ-3, po-

derão ser aproveitados em cargos da
classe B e os ocupantes efetivos de
Oficial Judiciário, PJ-5 e PJ-6,

em

cargos da classe A da série de classes de Técnico de Serviços Judiciários.
Parágrafo único. O aproveitamento
de que trata este artigo obedecerá a
critérios seletivos, inclusive por meio
de treinamento intensivo e obrigatório, que: serão estabelecidos para os
cargos de cada série de classes.
Art. 8° Fica assegurada a situação
pessoal dos atuais ocupantes dos cargos efetivos de Secretário do Tribunal Superior do Trabalho, Vice-Diretor e de Diretores de Serviços, os
quais serão suprimidos na medida em
que vagarem.
Parágrafo único. Os funcionários
de que trata este artigo poderão optar pela percepção do vencimento do
seu cargo efetivo, acrescido da gratificação fixa de vinte por cento, calculada sobre o valor do simbolo do
cargo em comissão correspondente. na
forma do disposto no § 20;> do artigo
19 da Lei nv 4.345, de 26 de junho
de 1964.

Art. 9° A gratificação adicional por
tempo de serviço dos funcionários
abrangidos por esta Lei será concedida na base de cinco por cento por
qüinqüênio de efetivo exercício até
sete qüinqüênios, calculada sobre o
respectivo vencimento base.
Art. 10. A diferença porventura
verificada, em cada caso, entre a importância que o funcionário venha
percebendo, a título de vencimento e
gratífícaçâo adicional por tempo de
serviço e os novos valores a que fará
jus em decorrência do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal,
nommalmente identificável insuscetível de quaisquer reajusta/nentos supervenientes e, em virtude dela, não
se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 11. O Tribunal Superior do
Trabalho, observados os limites das
dotações orçamentárias estabelecerá
a classificação das funções gratificadas e de representação de gabinete,
com base nos principias e valores fixados no Poder Executivo.
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Art. 12. As despesas com a execução da presente Lei serão atendidas
pelo saldo orçamentário da conta
corrente do subanexo Justiça do Tra..
balho, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito suplementar necessário nos termos do disposto no artigo 6°, item 1, da Lei número 5.847, de 6 de dezembro de 1972.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
António Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzcsc

Os anexos mencionados no art. 1 Q
foram publicados no D. O. de 2 de
outubro de 197'3'.
LEI NQ 5.9124 DE

DE 1 DE OUTUBRO

1973

Transforma em cargos em comissão,
eimnoio 5. C, Os cargos de Chefe
de secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento de Teresina
e Parnaíba, no Estado do PZauí
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
transformados em
Art. 1.0 São
cargos em comissão, símbolo 5.C, os
cargos de Chefe de Secretaria das
Juntas de Conctlíação e .Iulgameotc
de Teresina e Parnaíba. no Estado
do Piauí, da 7.a Região da Justiça do
Trabalho, criados pelas Leis na. 409.
de 15 de setembro de 1948, e 3.492,
de 18 de dezembro de 1958.
Parágrafo único. Os cargos a que
se refere este artigo são privativos
de bacharéis em direito.
Art. 2.° As despesas decorrentes da
presente Lei correrão
conta dos recursos orçamentários consignados â.
a
7. Região da Justiça do Trabalho.
Art. 3.° Esta Lei entrara em vigor
ns. data _de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
á

Brasília; 1 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzazd
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oessldade de produzir prova em audiêncía:
II ~ quando ocorrer a revelia (artigo 319)."

"Art. 331. Se não se verificar nenhuma das hipóteses previstas nas seções precedentes, o juiz, ao declarar
saneado o processo:
I - decidirá sobre a realização de
exame pericial, nomeando o perito e
facultando às partes a indicação dos
respectivos assistentes técnicos:
II - designará a audiência de instrução e julgamento, deferindo as
provas que nela hão de produzir-se."
"Art. 363
A parte e o terceiro se
escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa:
I se concernente a negócios da
própria vida da família;
II - se a sua apresentação puder
violar dever de honra;
lI! - se a publicidade do documento redundar em desonra à parte ou ao
terceiro, bem como a seus parentes
consangüíneos ou artns até o terceiro
grau; ou lhes representar perigo de
ação penal;
IV - se a exibíção acarretar a divulgação de fatos, a cujo respeito, por
estado ou profissão, devam guardar
segredo;
V - se subsistirem outros motivos
graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a. recusa da
exibição.
Parágrafo único. se os motivos de
que tratam os números de ! a V disserem respeito só a uma parte do conteúdo do documento, da outra se extrairá uma suma para ser apresentada em juizo."
"Art. 375. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o
original, provando a data de sua expedição e do recebimento pelo destinatário. "
" Art. 405. Podem depor como restemunhas todas as pessoas, exceto as
incapazes, impedidos ou suspeitas.
§ 1.0 São Incapazes:
I - o interdito por demência;
II - o que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não
podia díscemt-Jos: ou, ao tempo em
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que deve depor, não está habilitado a,
transmitir as percepções;
III - o menor de dezesseis (16)
anos;
IV - o cego e o surdo, quando a
ciência do fato depender dos sentidos
que lhes faltam.
§ 2.0 São impedidos:
I - o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer
grau, ou colateral, até o terceiro
grau, de alguma das partes por consangüinidade ou afinidade, salvo se o
exigir o interesse público, ou, tratando-se de causa relativa ao estado da
pessoa, não se puder obter de outro
modo a prova, que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;
II - o que é parte na. causa;
III - o que intervém em nome de
uma parte, como o tutor na causa do
menor, o representante legal da pessoa
jurídica, o juiz, o advogado e outros,
que assistam ou tenham assistido as
partes.
§ 3.0 São suspeitos:
I - o condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado em
julgado a sentença;
II - o que, por seus costumes, não
for digno de fé;
lI! o inimigo capital da parte,
ou o seu amigo intimo;
IV - o que tiver interesse no litígio.
§ 4.0 Sendo estritamente necessário.
o juiz ouvirá testemunhas impedidas
0:1 suspeitas; mas os seus depoimentos
serão prestados independentemente de
compromisso (art. 415) e o juiz lhes
etríbuírá o valor que possam merecer."
"Art. 412. A testemunha é intimada
a comparecer à audiência, constando
do mandado dia, hora e local, bem
como os nomes das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo
pelas despesas do adiamento.
§ 1.0 A parte pode comprometer-se
a levar à audiência a testemunha, independentemente de intimação; presumindo-se, caso não compareça, que
desistiu de ouvi -Ia.
§ 2.0
Quando figurar no rol de
testemunhas funcionário público ou
militar, o juiz o requisitará ao chefe
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da repartição ou ao comando do corpo
em que servir."
" Art.

443.

Concluída a diligência,

o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.
Parágrafo único. O auto poderá ser
instruido com desenho, gráfico ou fo-

tografia. "
"Art. 456. Encerrado o debate ou
oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de dez (la) dias."
"Art. 462. Se, depois da propositu-

ra da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito
influir no julgamento da lide, caberá
ao juiz tomá-lo em consideração, de

oücto ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a sentença."
"Art. 498, Quando o dispositivo do

acórdão contiver julgamento unânime e julgamento por maioria de votas
e forem interpostos simultaneamente
embargos infringentes e recursos ex.
traordinário, ficará
este sobrestado
até o julgamento daquele."
"Art. 500. Cada parte interporá
recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais.
Senão, porém, vencidos autor e réu,
ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal ese rege pelas disposições seguintes:
I - poderá ser interposto perante
a autoridade judiciária competente
para admitir o recurso principal, dentro de dez (lO) dias contados da publicação do despacho, que o admitiu;
H - será admissível na apelação,
nos embargos infringentes e no recurso extraordinário;
IH - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal,
ou se for ele declarado inadmissível
ou deserto.
Parágrafo único. Ao recurso adesivo
se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de admissibilidade, preparo e
julgamento no tribunal superior."
"Art. 519. Dentro do prazo de dez
(lO) dias. contados da. intimação da
conta, '1 apelante efetuará o preparo,
inclusive do porte de retorno, sob pe-

°

°

na de deserção. Vencido prazo e não
ocorrendo deserção, os autos serão
conclusos ao Juiz, que mandará remetê-los ao tribunal, dentro de quarenta e oito (48) horas.
§ 1.0 Ocorrendo justo impedimento,
o juiz, ao relevar a pena de deserção,
restituirá ao apelante o prazo para
efetuar o preparo.
§ 2.0 A decisão, a que alude o parágrafo anterior, será irrecorrivel. O
tribunal, todavia, lhe apreciará a legitimidade. "
"Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no
efeito devolutivo, quando interposta de
sentença que:
I - homologar a divisão ou a demarcação;
H - condenar à prestação de alimentos;
IH - julgar a liquidação de sentença;
IV - decldrr o processo cautelar;
V - julgar improcedentes os embargos opostos à execução."
"Art. 522. Ressalvado o disposto nos
artigos 504 e 513, das decisões proferidas no processo caberá agravo de
instrumento .
â
1.0 Na petição, o agravante poderá requerer que
agravo fique retido
nos autos, a fim de que dele conheça
o tribunal, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação; reputar-se-á renunciado o agravo se lJ,
parte não pedir expressamente, nas
razões ou nas contra-razões da apelaçào, sua apreciação pelo Tribunal.
§ 2.° Requerendo o agravante a imediata subida do recurso, será este processado na conformidade dos artigos
seguintes. "
"Art. 523. O agravo de instrumento
será Interposto no prazo de CInCO (5)
dias por petição, que conterá:
I ~ a exposição do fato e do direito;
II - as razões do pedido de reforma da decisão;
IH - a indicação das peças do processo que devam ser trasladadas.

°

Parágrafo único. Serão obrigatoriamente trasladadas a decísâo agrava-
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da, a certidão da respectiva intimação e a procuração outorgada ao advogado do agravante, salvo se outra
instruir a petição de agravo."
"Art. 524. Deferida a formação do
agravo, será intimado o agravado para, no prazo de cmco (5) dias, indicar as peças dos autos, que serão
trasladadas, e juntar documentos novos. "
"Art. 525. Será de quinze (15) dias
o prazo para a extração, a conferência e o concerto do traslado, prorrogável por mais dez (10) dias. mediante solicitação do escrivão.
Parágrafo único. Se o agravado
apresentar documento novo, será aberta vista ao agravante para dizer sobre
ele no prazo de cinco (5) dias."
"Art. 526. Concluída a formação do
instrumento, o agravado será intimado para responder."
"Art. 527. O agravante preparará o
recurso no prazo de dez (lO) dias, contados da publicação da conta, subindo
os autos conclusos ao juiz para reformar ou manter a decisão agravada.
§ L" O agravante efetuará o preparo, que inclui as custas do juizo e
do tribunal, inclusive do porte de retorno, sob pena de deserção.
§ 2.';' Independa de preparo o agravo retido (art. 522, § 1.").
§ 3." O juiz poderá. ordenar a extração e a juntada nos autos de peças
não indicadas pelas partes.
§ 4." Mantida a decisão, o escrivão
remeterá o recurso ao tribunal dentro de dez (lO) dias.
§ 5." Se o juiz a reformar, o escrivão trasladara para os autos principais o inteiro teor da decisão.
§ 6." Não se conformando o agravado com a nova decisão, poderá requerer, dentro de cinco (5) dias, a remessa do instrumento ao tribunal,
consígnanuo em cartório a importância de . . . r-eparo feito pela parte contrária, para ser levantado por esta, se
tribunal negar provimento ao recurso ...

°

"Art. 529. Se o agravo de instrumento não for conhecido, pomue ir'\_
terposto fora do prazo legal, o tribunal imporá ao agravante a condena-
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ção, em benefício do agravado, no pa-

gamento do décuplo do valor das
custas respectivas."
"Art. 533. Admitidos os embargos,
proceder-se-á ao preparo do recurso e
sorteio de novo relator.
§ L" O prazo para o preparo será de
dez (Hl) dias, contados da publicação,
no órgão oficial, do despacho de recebimento dos embargos.
§ 2." A escolha do relator recairá,
quando possível, em Juiz que nâo haja participado do julgamento da apelação ou da ação rescisória."
"Art. 538. Os embargos de declaraçâo suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
Parágrafo único. Quando forem
manifestamente protelatórios, o tribunal, declarando expressamente que o
são, condenará o embargante a pagar
ao embargado multa, que não poderá
exceder de 1% (um por cento) sobre
o valor da causa."
"Art. 539. Nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional
e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no País, caberá:
I - Apelação, da sentença;
11 - Agravo de instrumento, das
decisões interlocutórias".
"Art. 543. Recebida a petição pela.
secretaria do tribunal e aí protocolada Intimar-se-á o recorrido, abrindose~lhe vista, pelo prazo de cínco (5)
dias, para impugnar o cabimento do
recurso.
§ L" Findo esse prazo, serão os autos, com ou sem Impugnação, conclusos ao presidente do tribunal, o qual,
em despacho motivado, admitirá, ou
não, o recurso, no prazo de cinco (5)
dias.
§ 2." Admitido o recurso, abrir-se-á
vista dos autos, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, para que cada um, no prazo de dez (lO) dias,
apresente suas razões.
§ 3." Apresentadas ou não as razões, os autos serão remetidos, dentro de quinze (15) dias, à secretaria
do Supremo Tribunal Federal, devidamente preparados.
§ 4." O recurso extraordinário será
recebido unicamente no efeito devolutivo" .
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"Art. 545. O preparo do recurso extraordinário será feito no tribunal de
origem, no prazo de dez (lO) dias,
contados da publicação do despacho
a que se refere o artigo 543, § 1.0, sob

pena de

deserção,

e abrangerá

as

custas devidas ao Supremo Tribunal

Federal, bem como as despesas de remessa e de retorno dos autos.
Parágrafo único. Poderá o recorrido requerer carta de sentença para

execução do acórdão recorrido, quando

for o caso, incluindo-se as despesas
com extração da carta na conta de
custas do recurso extraordinário a
serem pagas pelo recorrente".
"Art. 558. O agravante poderá requerer ao relator, nos casos de prisão
de depositário infiel,

a adjudicação,

remição de bens ou de levantamento
de dinheiro sem prestação de caução
idônea, que suspenda a execução da
medida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara,
Parágrafo único, Igual competência
tem o juiz da causa enquanto o agravo não tiver subido".
u Art. 560. Qualquer questão prellminar suscitada no julgamento será
decidida antes do mérito, deste não
se conhecendo se incompatível com a
decisão daquela.
Parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade suprível, o
tribunal, havendo necessidade, CaTIve ~ -~á o julgamento em diligência,
ordenando a remessa dos autos ao
juiz, a fim de ser sanado o vício".
"Art. 563. São sujeitos passivos na
execução:
I - O devedor, reconhecido corno
tal no título executivo;
Il - O espólio, os herdeiros ou os
sucessores do devedor;
III - O novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor,
a obrigação resultante do titulo executivo;
IV - O fiador judicial;
V - O responsável tributário, assim definido na legislação própria".
"Art. 585. São títulos executivos
extrajudiciais:
I - A letra de câmbio, a nota promíssórta, a duplicata e o cheque;
11 - O documento público, ou o
particular assinado pelo devedor e
subscrito por duas testemunhas, do
qual conste a obrigação de pagar

quantia determinada, ou de entregar
coisa fungível;
111 - Os contratos de hipoteca, de
penhor, de anticrese e de caução, bem
como de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou
incapacidade,
IV - O crédito decorrente de foro,
laudêmio, aluguel ou renda de imóvel, bem cama encargo de condomínio
desde que comprovado por contrato
escrito;
V - O crédito de serventuário de
justiça, de perito, de intérprete, ou
de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
VI - A certidão de divida ativa da
Fazenda Pública da União, Estado,
Distrito Federal, Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
VII - Todos os demais títulos, a
que, por disposição expressa, a lei
atribuir força executiva.
§ 1.0 A propositura de ação anulatória de débito fiscal não inibe a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança.
§ 2,0 Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal,
para serem executados, os titulos executivos extrajudiciais, oriundos de
país estrangeiro. O titulo, para ter
eficácia executiva, há de satisfazer
aos requisitos de formação exigidos
pela lei do lugar de sua celebração e
indicar o Brasil como o lugar de cumprtmentc da obrigação".
"Art. 599. O juiz pode, em qualquer
momento do processo:
I - Ordenar o comparecimento das
partes;
II - Advertir ao devedor que o seu
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça".
"Art, 600. Considera-se atentatório
à dignidade da justiça o ato do devedor que:
I - Frauda a execução;
II - Se opõe maliciosamente à
execução, empregando ardis e meios
artificiosos;
III Resiste injustificadamente
às ordens judiciais;
IV - Não indica ao juiz onde se
encontram os bens sujeitos à execução",
"Art. 601. Se, advertido, o devedor
perseverar na prática de atos definidos ao artigo antecedente, o juiz, por
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decisão, lhe proibirá que dai por diante fale nos autos. Preclusa esta decisão, é defeso ao devedor requerer,
reclamar recorrer, ou praticar no
processo quaisquer atos, enquanto não
lhe for relevada a pena.
parágrafo único. O juiz relevará a
pena, se o devedor se comprometer a
não mais praticar qualquer dos atos
definidos no artigo antecedente e der
fiador idôneo, que responda ao credor
pela divida principal, juros, despesas
e honorários advocatícios".
"Art. 602. Toda vez que a Indenizaçâo por ato ilicito incluir prestação
de alimentos, o juiz, quanto a esta
parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda assegure
o seu cabal cumprimento.
§ 1.0 Este capital, representado por
imóveis ou por títulos da divida pública, será inalienável e impenhorável:
I - Durante a vida da vitima;
II - Falecendo a vítima em consequêncía do ato ilícito, enquanto durar a obrigação do devedor.
§ 2.° O juiz poderá substituir a
constituição do capital por caução fidejussória, que será prestada na forma do artigo 829 e seguintes.
§ 3.° Se, fixada a prestação de alimentos, sobrevier modificação nas
condições econômicas, poderá a parte pedir ao juiz, conforme as circunstâncias, redução ou aumento do encargo.
§ 4.° Cessada a obrigação de prestar
alimentos, o juiz mandará, conforme
o caso, cancelar a cláusula de Inalíenabílídade e impenhorabilidade ou
exonerar da caução o devedor" .
. "Art. 62? O devedor poderá deposítar a coisa. em vez de entregá-la
quando quiser opor embargos".
'
"Art. 623. Depositada a coisa, o
exeqüente poderá Ievantâ.Ia antes do
julgamento dos embargos, salvo se
estes forem recebidos com suspensão
da ex-ecução (art. 741)."
"Art. 624. Se o devedor entregar li
cc.sa, lavrar.se.á o -asnccnvo termo
e dar-se-á por finda a execução, sal,
vo SE. esta, de acordo f'(11lJ a sentenca
tl~"" de prosseguir oars o pagamenta de frutos e resse; cimento de perdas e danos."
"Prt. 625, Não sendo a coisa en,
tregue ou depositada nem admitidos
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embargos suspensivos
da execução,
expedir-se-á, em tavo- de
credor,
mandado de imissão na rosse ou de
busca e apreensão, contorrr,e se tra,
tarde imóvel ou de móvel."
"Art. 634. Se o reto puder ser
prestado por terceir.», .s .Ir.ao ao juiz,
a requerimento do credor, decidir que
aquele o realize à custa do devedor.
§ 1.'-' O juiz nomeará um perito que
avaliará o custo da prestação do fato.
mandando em seguida sxpedír edital
de concorrência pública. com o prazo
máximo de trinta ~30) dias.
§ 2.'-' As propostas serão acompa..
nhadas de prova JO -íepósíto da ímportâncía, que o juiz estabelecerá ao
título de caução.
§ 3.° No dia, lugar e hora designa...
dDS, abertas as proncstas, escolherá
o juíz a mais vantajosa.
§ 4.° Se o credor não exercer a prúferência a que se refere o artigo 637,
o concorrente, cuja proposta foi aceita, obrtgarse.â, dentro de cinco (5)
dias, par termo nos autos, a prestar o
fato sob pena de perder a quantia
caucionada.
§ 5.° Ao assinar o termo o contr-a,
tanta fará nova caução de vinte e
cinco por cento (25%) sobre o valor
do contrato.
§ 6.'-' No caso de descumprimento da
obrtgacão assumida pelo concorrente
ou pelo co.ntratante, a caução, referida
nos §§ 4.° e 5.°, reverterá em beneficio do credor.
§ 7.'J O credor adiantará ao contratante as quantias estabelecidas
na
proposta aceí ta. "
"Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do devedor, o oricia;
de justiça o penhorará. Enquanto
não ocorrer a hipótese prevista no artigo seguinte, considerar -se-á feita a,
penhora pela ínblmaçâo:
I ao terceiro devedor para que
não pague ao seu credor,
II - ao credor do terceiro para que
não pratique ato de disposição do crédito. "

"Art. 686. A arrematação será pre..
cedida de edital, que conterá:
I - a descrição do bem penhorado
com os seus caractenstrcos e, tratando-se de imóvel, a situação, as divisas
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e a transcrição aquisitiva ou a ina,
crição;
II - o valor do bem;
III - o lugar onde estiverem 05
móveis, veículos ~ semoventes; e, sendo direito e ação os autos do preces80, em que foram oeahoradoa:
IV - o dia, o lugar: e <:. hora da
praça ou do leilão;
V - a menção da existência de
ônus, bem como de recurso pendente
de julgamento;
VI - a comunicação ele que, se o
bem não alcançar lanço superior à
importância da avaliação, segutr.se.á,
em dia e hora que forem desde logo
designados entre os dez (10) e os vín,
te (20) seguintes, a sua venda a quem
mais der.
§ 1.0 No caso do artigo 684, número 11, constará do edital o valor da
última cotação anterior à expedição

deste.

§ 2.9 A praça realízar-se-â no átri')
do edifício do forum: o leilão, onde
estiverem os bens, ou no lugar designado pelo juiz."
"Art. 703. A carta de arrematação
conterá:
I - a descrição do imóvel, consta-i,
te do título, ou, à sua falta, da ava.,

tração:

II - a prova de quitação dos ím.,
postos;
TIl - o auto de arrematação;
IV - o título executivo."
"Art. 793. Suspensa a execução, é
defeso praticar quaisquer atos preces.
suats. O aura poderá, entretanto, ordenar providências cautelares urgentes. "
"Art. 803. Não sendo contestado o
pedido, presumlr.ee.âo
aceitos pelo
requerido, como verdaaeíros, os fatos
alegados pelo requerente (arts. 285 e
319); caso em quo o juiz decidirá dentro em cinco (5) dias.
Parágrafo único. Se o requerido
contestar no prazo legal, o juiz destgnará audiência de instrução e [ulg.a.
menta, havendo prova a ser neta produzida."
"Art. 804. E' lícito ao juiz conce
der liminarmente ou após tustiflcaçào
prévia a medida cautelar, sem OUVI'
o réu, quando verificar que este, sen
do citado, poderá torná-la ineficaz;
caso em que poderá determinar que o
requerente preste caução real ou Ilde

jussória de ressarcir Os danos que o
requerido possa vir a sofrer."
"Art, 814. Para a concessão do ar..
resto é essencial:
I - prova literal da divida liquida
e certa;
II - prova documental ou justiü,
cação de algum dos CGi.~/)5 mencionados no artigo antecede-ite.
Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da divida uquida e certa,
para efeito de concessac de arresto,
a sentença líquida ou íüquída. pen .
dente de recurso ou o rauoo arbitral
pendente de homologação, condenando o devedor no pagamcntc de ãínnei..
ro ou de prestação que em dinheiro
possa convcrtcr.se."
llArt. 900. Aplíca.se o procedtmento estabelecido neste capítulo, no que
couber, ao resgate do aroramento."
"Art. 901. Esta neão tem por fim
exigir a restituíçãc da coisa depositada."
l.Art. 902. Na petição inlclal instruída com a prova .rteraj do depósi..
to e a estimativa do va.ot da coisa, se
não constar do contrato. o autor pe..
dirá a citação do réu para no prazo
de cinco (5) dias:
I - entregar a COIS'!. depositá-la
em juizo ou consignar .nie o equlva..
lente em dinheiro;
II - contestar a ação.
l.Q Do pedido poderá constar, aínda, a cominação da pena de prisão
até um (1) ano, que o juiz decretará
na forma do artigo 904, parágrafo
único.
§ 2.0 O réu poderá alegar. além da
nulidade ou falsidade do título e da
extinção das obrigações, as defesas
previstas na lei civil."
"Art. 942. O autor, expondo na patição inicial o fundamento do pe-dido
e juntando planta do imóvel, reque..

rerá:

I - a designação de audiência pre..
liminar, a fim de justificar a posse;
II - a cttaçâo pessoal daquele em
culo nome esteja transcrito o imóvel
usucapiendo. bem como dos confinantes e, por edital. dos réus ausentes,
incertos e desconhecidos. observad-o
quanto ao prazo o disposto no artigo
232, item IV.
§ 10 A citação prevista no número II deste artigo valerá para todos
os atos do processo.
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§ 2° Serão cientificados por carta,
para que manifestem interesse na
causa, os representantes da Fazenda
pública da União, do Estado, do Distrito Federal, do Território e do Mu-

nícípío. "

"Art. 949. Serão citados para a
ação todos os condôminos, se. o.índa
não transitou em julgado a sentença
homologatória da divisão; e todos os
quinhoeiros dos terrenos vlndtcacíos,
se proposta posteriormente.
Parágrafo único. Neste último caso, a sentença que julga procedente
a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, Vhlerá como título executivo em favor
dos quinhoeiros para haverem dos
outros condôminos, que forem parte
na divisão, ou de seus sucessores por
titulo universal, na proporção que
lhes tocar, a composição pecuníárra
do desfalque sofrido".
"Art. 974. E' lícito aos confínantes do imóvel dividendo demandar a
restituição dos terrenos que lhes te.
nham sido usurpados.
§ 1° Serâo citados para a ação
todos os condôminos, se ainda não
transitou em julgado a sentença homologatória da dlvtsâo ; e todos DS
quinhoeiros dos terrenos vindicados,
se proposta posteriormente.
§ 2° Neste último caso terão cs
quinhoeiros o direito, pela mesma
sentença. que os obrigar à restitui
ção, a haver dos outros condôrrunos
do processo divisório, ou de seus sucessores a titulo umversal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido".
"Art. 980. Terminados os t.rabalhos e desenhados na planta os quinhôes e as servidões aparentes, organizará o agrimensor o -nernorrat
descritivo. Em seguida, cumprido o
disposto no artigo 965, o escrivão lavrará o auto de dlvtsão, seguido de
uma folha de pagamento para caca
condômino. Assinado o auto pelo Juiz
agrimensor e arbitradores, será proferida sentença homologatória da divisão.
§ 1" O auto conterá;
I - a confinação e a extensão superficial do imóvel;
H - a classificação das terras cem
o cálculo das áreas de cada consorte
e a respectiva avaliação, ou a avaüaçâo do imóvel na sua integridade,
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quando a homogeneidade das terras
não determinar diversidade de valores;
IH - o valor e a quantidade g·eométrica que couber a cada coodômíno, declarando-se as reduções e compensações resultantes da díversídade
de valores das glebas componentes de
cada quinhão.
§ 2° Cada
folha de - pagamento
conterá:
I - a descrição das linhas di vísórias do quinhão, mencionadas as con,
finantes;
H - a relação das benrertortas e
culturas do próprio quinhoeiro e d..1.S
que lhe foram adjudicadas por serem
comuns ou mediante compensação;
IH - a declaração das servidões
instituidas, especificados os rugares, a
extensão e modo de exercícío'".
"Art. 981. Aplica-se às divisões o
disposto nos artigos 952 a 955".
"Art. 982. Proceder-se-á ao rnventárlo judicial, ainda que todas as
partes sejam capazes".
"Art. g93. Dentro de vinte f2lJ)
dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o -nventartante as primeiras declarações, das
quais se lavrará termo circunstancíado. No term-..... assinado pelo Juiz. es..;.
cri vão e inventariante, serão exarados:
I - o nome, estado, idade e .tomícílio do autor da herança, dia e lugar em que faleceu e bem ainda se
deixou testamento;
H - o nome, estado, idade e residência dos herdeiros e havendo cônjuge supérstite, o regime de bens do
casamento;
IH - a qualidade dos herdeiros e
o grau de seu parentesco com o inventariado;
IV - a relação completa e mdívíduada de todos os bens do espólio e
dos alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:
a) os ímóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que
Se encontram, extensão da área, Iímttee, confrontações, benfeitorias,
origem dos títulos, números ces
transcrições aquisitivas e ônus que
os gravam;
b) os móveis, com os sinais carnetertstícos:
c) os semoventes, seu número, espécies, marcas e sinais distintivos;
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d) O dinheiro, as jóias. os objetes
de ouro e prata e as pedras preciosas,
declarando-se-lhes especifícadamente
a qualidade, o peso e a ímportânera:
e) os títulos da dívida publica,
bem como as ações. cotas e títulos de
sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;
1) as dívidas ativas e passivas, índícando-se-Ihes as datas, titulos, ort-

gero da obrigação, bem como os no-

mes dos credores e dos devedores;
(I) direitos e ações;
h) o valor corrente de cada 11m dos
bens do eapóhc:
Parágrafo único. O juiz determínará que se proceda:
I· - ao balanço do estabelecimento; se o autor da herança era comerciante em nome individual:
l i - a apuração de na veres, se o
autor da herança era sócio de soeisdade que não anônima".
"Art. 999. Feitas as primeiras OE"ctaracões, o juiz mandará citar, para
os termos do inventário
partilha, o
cônjuge, os herdeiros, os legatários, a
Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro Incapaz ou ausente e ° testamenteiro, se o finado
deixou testamento.
§ 1" Oítar-sc-ão, conforme o disposto nos artigos 224 a 230, somente
as pessoas domiciliadas na comarca
por onde corre o inventário ou que
ai foram encontradas; e por edital,
como prazo de vinte (20) a ÔO (sessenta> dias, todas as demais, residentes, assim no Brasil como no estrangeiro.
§ 2" Das primeiras declarações extraír-se-ão tantas cópias mantas ferem as partes.
§ 3" O oficial de justiça, ao proceder à citação, entregara um exercpIar a cada parte.
§ 4" Incumbe ao escrivão 'remeter
cópias à Fazenda PÚblíca, ao Mímstério Público, ao testamenteiro fle
houver, e ao advogado, se a parte já
estiver representada nos autos".

e

"Art. 1.002. A Fazenda Püblica,
no prazo de vinte (20) dias, após 'a
vista de que trata o artigo 1.000, irformará ao juízo, de acordo :0:11 La
dados que constam de seu cadastro
imobiliário, o valor dos bens de raíz
descritos nas primeiras declarações".
"Art. 1.007. Sendo capazes todas
as partes, não se procederá à a valia-

ção, se a Fazenda Pública, intimada

na forma do artigo 237, número I,
concordar expressamente com o valor
atribuido, nas primeiras declarações,
aos bens do espólio".
"Art. 1.008. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais.'
"Art. 1.029 A parbüha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do Inventário
ou constante de escrito partdeular homologado pelo juiz, pode ser anulada,
por dolo, coação, erro essencial ou íntervençâo de incapaz.
Parágrafo único. () direito de propor ação anulatória de partilha amigável prescreve em um (1 J ano, COl1tado este prazo;
I - no caso de coação, do dia em
que ela cessou:
11 - no de erro ou dolo, do dia em
que se realizou o ato;
111 - quanto ao incapaz, do dia em
que cessar a mcapactdadc ."
"Art. 1.061. Falecendo c alienante
ou o cedente, cederá c adquirente ou
o cessionário prosseguir na causa juntando aos autos o respectivo titulo e
provando a sua identtdadc."
I' Art.
1.095 São requisitos essenciais do laudo:
I - o relatórtc, que conterá os nomes das partes, a indicação do COmpromisso e o objeto do BUgio;
II - os fundamentos da decisão,
mencionando-se
expressamente se
esta foi dada por eqüidade;
IH - o dispositivo;
IV - o dia, mês, ano e lugar em
que foi assinado."
"Art. 1.116 Efetuada a alienação e
deduzidas as despesas depc-sítar-ee-á
o preço, ficando nele sub-rogados os
ônus ou responsabilldades a que estiverem sujeitos os bens.
Parágrafo únlco . Não a-ndo rasa de
se levantar o depósito antes df' f rmta,
(30) dias, inclusive na ação ou na
execução, o juiz determinara a aplicação do produto da alienação ou do
depósito, em obrigações ou tít.ulos da
divida pública cta União ou dos EBtados ."
"Art. 1.129 O juiz, de oficio 01J. fi.
requerimento de qualquer interessado,
or-íenarã ao detentor de testamento
que o exiba em juizo para os fms le-
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gaís, se ele, após a morte do testador,
nao se tiver anteclpadc em fazê-lo.
Parágrafo úntcc, Não sendo cumprida a ordem, preceder -se-e à busca
e apreensão do testamento, ce ccnfcrmidade com o disposto nos artigos
839 a 843."
«,Art. 1.215.05 autos poderão ser

eliminados por Inclneração.: destruição
mecânica ou por outro maío adequado, findo o prazu de cinco (5) anos,
contado da data do arquivamento,
publicando-se previamente no órgão
oficial e em jornal local, onde houver,
aviso aos ínteressadcs, com o prazo
de trinta (30) diaa.
§ 19 ~ lícito, porém, às partes e interessados requerer, às suas expensas,
o desentranhamento dos documentos
que juntaram aos autos. oua microfilmagem total ')"1.1 parcial do feito.
§ 29 Se, a juizo da autoridade competente, houver, nos autos, documentos de valor n istórico, serão eles recolhidos ao Arq 1.lIVO Público."
LEI N° 5.926 -

"Art. 1.219. Em todos os cases em
que houver recolhimento de lmportânela em dinheiro, esta será depositada
em nome da parte ou do interessado,
em conta especial movimentada por
ordem do juiz."
Art. 29 A Secção In do Capítulo V
do Título VIII :10 Livro I passa a
ter o seguinte subtítulo: Do saneamento do processo.
Art. 3 9 O Capítulo Vi do Titulo X
do Livro I passa a ter a seguinte denomínaçãc: Dos Recursos para c Supremo Tribunal Federal.
Art. 49 O artigo 1.219 nassa a constituir o artigo 1.220.
Art. 59 Esta Lei entrará em vigor
no dia 1 de janeiro de 1974.
Brasília. 1 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIOG. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DE 9 DE OUTUBRO DE 1973

Altera o artiço L", ria Let n.O 5.732, de 16 de novembro de 1971, que dispõe
sobre os azvwenaos da União na Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
-- e da outras -romaencuie,

o Presidente 11,;.. República,

Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A partir do exercício social de 1973, os dividendos que forem
atribuídos à União, por sua participação no capital social da Companhia
Vale do Rio 1)..1 c
CVRn - a Que se refere o artigo 1.0, de Lei número
5.732, de 16 de novembro de 1971. terão a seguinte destinação:
I - na proporção de 0,5% {meio por cento) do capital social da SOCIedade à conta "" ~, ordem do Departamento Nacional da Produção Mineral
-

DNPM;

II - o restante será contabilizado na Sociedade como crédito da União
para aumento do capital social.
Parágrafo úr-Ico . Os reCUISOi- de que trata o item I serão depositados
no Banco do Brasil S A., em duodécimós, a partir da data de início do pagamento dos dividendos aos demais acionistas.
Art. 2° Os recursos previstos no item I do artigo
serão aplicados
pelo DNPM no dese-nvolvimento de processos de beneftcíamento de minerais, mediante convênio com a COmpanhia de Pesquisa de Recursos Mlnerais - CPRM.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 152° 'da Independência e 850 da República.
í

EMILIO G. MlmICI

AntónZo Delfim Netto
Benjamim Mário Baptista

:
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LEI N° 5.927 -

DE

11

DE

OUTUBRO

DE

1973

Estabelece a obrigatoriedade da filiação ao IPASE dos servidores Públicos,
regidos pela legislação trabalhista, que menciona, e dá outras provi-

aenoxu,

o Presidente da República
Lei:

Faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a. seguinte

Art. 10 A partir de 1° de janeiro de 1974, os servidores regidos pela leglslaçào trabalhista, que prestam serviços à Administração Pública Federal, direta e Indireta ben cerco os servidores do Distrito Federal e dos
'r'errttónos, 'serão, obrigatoriamente. segurados do Instituto de Previdência e
Assístência dos Servidores do Estado,

Parágrafo único. O uísposto neste artigo não se aplica aos servidores:
I - (til Jnsl.itute Nac.lona oe Previdência Social;
II - do Serviço de Assistência e seguro Social dos Economiários;
III - das Sociedades de Economia Mista;
IV - das Fundações;
V - de quaisquer outros órgãos da Administração Pública Federal, sujeitos, obrigatoriamente, a regime próprio de previdência;
VI - do Banco Central do Brasil.
Art. 20 A partir de 10 de janeiro de 1974, serão recolhidas ao IPASE
as contribuições respectivas nas mesmas bases das devidas ao INPS.
Parágrafo único. Aos servidores de que trata o artigo 10, serão concedidos os benefícios e serviços constantes da Lei n« 3~807, de 26 de agosto
de 1960, com as alterações introduzidas pela Lei na 5.890, de 8 de junho
de 1973.

Ari;. :~o Os encargos -el.atlvos às prestações em benefícios e serviços
continuarão de responsabilidade do INPS até 31 de dezembro de 1974.
Parágrafo único. Para satisfação dos encargos previstos neste artigo,
o IPASE transferirá para o INPS, ao final do primeiro e do segundo semestres de 1974, sessenta por cento da arrecadação de que trata o artigo
anterior.
Art. 40 A partir de 10 de janeiro de 1975, o IPASE assumirá todos 03
encargos decorrentes da aplicação desta LeI..
Art. 50 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de
República.

outubro de 1973; 1520

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzazd
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Gezsel
Máno .-;Z:'l,'wn Barbozc
Am·i'/l.w lledirn teetto
Mário David A tuireaeza
Moura coioiomu
Jarbas G. passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Aldo ViUas Boas
Marcus í/miciue Pratíni de Moraes
Antônio Dias Leite Júntor
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygmo L:. Ccrsettt

da Independência e 850 da
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LEI N.C 5.928 -

i»
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29 DE OUTUBRO DE 1973

Dá nova redação ao artigo 79 da Lei n 9 5.1,52, de 21 de outubro de 1966
que autorizou o Poder b'J:ec<ltzvo a instituir a Fundação Universidadê
do Maranhão. olteroâo pelo ortsçc 1.°, do Decreto-lei n.O 921, de 10 de
outubro de 1969.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte LeI:
Art. 1.0 O artigo 7.°, da Lei n « 5.152, de 21 de outubro de 1966, alt·erado
pelo artigo 1.°, do Decreto-ler n.v 921. de 10 de outubro de 1969, passa a
vigorar corr a seguinte redacao.
"Art 7.'> A Fundação será administrada por um Conselho DIretor, composto de set ~ membros e três suplentes, presidido pelo Reitor,
como seu membro n:tt<.
§ 1." 0.5 membros ~ suplentes do Conselho Diretor serão escolhidos e comearíoa pelo Presidente da República. obedecido o

seguinte critério:

a) dois membros e seu suplente, de livre escolha do Presidente
da República;
b) dois membros e se-c suplente. escolhidos d- lista sêxtupla,
organizada pele: Conselho trntversttárto:
c) dois membros e sei suplente, escolhidos de lista sêxtupla,
organizada pela Socíedaue Maranhense de Cultura Superior -

SOMACS.
§ 2." O p, esídente (1(' Conselho Diretor será substttuído, em
suas Ialtas o., Impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Reitor e
por um membro de Cunselh- Diretor, por ele escolhido.
§ 3." No "asa de vacância do cargo de Reitor, não havendo
VIce-Reitor pala substlt.uí-Io, caberá ao Conselho Diretor eleger,
dentre seus pares, o Reitor provisório.
§ 4." O mandato dos rr-embrcs do Conselho Diretor {- de quatro
anos. renovável pel. metade de seus membros, de dOIS em dois anos.
§ 5." 05 membro- dr, Conselho Diretor poderão ter mandato
renovado por um período, sendo a função oonstôerao., de caráter
relevante...
Art. 2') Esta LeJ entrar v em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2Ç de outubro de -f!-J73; 152~
da Independência € 85° da
República.

EMÍr.ro G. MtDlCT

Jarbas G. Passarinno

LEI N" 5.929 -

DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Dá nOVa redação ao artigo 27 do Decreto-lei n9 18, de 24 de agosto de
196fl, que dispóe sobre o eee-cec«, da prottssão de Aeronauta.
O Presidente da República

Lei:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1'9 O artigo 27 do ,Decreto-lei no 18, de 2'4 de agosto de 19$6, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27. Para efeito de transferência, provisória ou permanente, considera- se base do aeronauta a localidade onde Q mesmo
está obrigado a prestar serviços e na qual deverá ter domicilio.

58

Aros DO PODER LEGISLATIVO

Entende-se como:
transferência. provisória, o deslocamento do aeronauta de
sua base, por periodo inferior ou igual a cento e vinte dias, para
prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio, à
qual retarna tão logo cesse a incumbência que lhe foi cometida:
b) transferência permanente, o deslocamento, com mudança do
domicílio, do aeronauta de sua base, que passa a ser outra, por período superiora cento e vinte dias.
§ 1"

a)

§ 2° No caso de transferência provisória, o empregador é obrigado a pagar ao aeronauta. além do salário, um adicional mensal,
nunca inferior a vinte e cmco por cento do salário recebido na

base.

§ 3° Na transferência permanente, o aeronauta, além do salário, terá assegurado o pagamento de uma ajuda de custo, nunca
inferior ao valor de quatro meses de salárto, para indenização de
despesas de mudança e instalação na nova base. bem como o seu
transporte, por conta da empresa, nele compreendidas a passagem
e a translação da respectiva bagagem.
§ 4° Excetuado o pagamento de ajuda de custo, o disposto no
parágrafo anterior se estende aos dependentes do aeronauta, assim
considerados pela Lei Orgânica da Previdência Social.
§ 5° Não se incorpora à remuneração do aeronauta o adicional
de que trata o § 2°, cujo pagamento cessa a partir da data em que
o aeronauta regressa à sua base, bem assim a ajuda de custo a que
se refere o § 3°.
§ 6° O aeronauta transferido, em caráter permanente, não poderá ter outra transferência, do mesmo tipo, sem que ocorra o interstício de dois anos.
§ 7° Ultrapassado o prazo a que se refere a letra a do § 1°, a
transferência provisória será transformada em permanente ficando
o empregador obrigado ao pagamento da ajuda de custo referida
no § 3°".
Art, 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposlçôes em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MtDrCI

Júlio Barata
J. Arartpe Macédo
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N9 5.930 -

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1973

Autortza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em
retorço de dotações que eepecitica, constantes do Orçamento do Distrito
Federal para o exereícia tituinceíro de 1973.

o

Presidente da República

Faça saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 lt o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento do DIstrito Federal, para o exercício financeiro
de 1973, até o limite de Cr$ 248.063.100,00 (duzentos e quarenta e oito
milhões, sessenta e três mil e cem cruzeiros) em reforço de dotações
consignadas as Secretarias do Governo, de Educação e Cultura e de Saúde,
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'constantes da discriminação do Anexo II a que se refere a Lei nc 5.865,
-de 12 de dezembro de 1972, conforme a seguírrte especificação:

crs
secretaria do Governo

I -

-3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.6.0 -

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Reserva de Contingência
11 -

205.313.100.00

Secretaria de Educação e Cultura

3.0.0.0 .3.2.0.0 3.2.1.0 -

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
3.2.1.4 - Entidades do Distrito Federal
- Fundação Educacional do Distrito Federal
01 - Pessoal e Encargos Sociais
lU -

.

20.000.000,00

.

22.750.000,00

secretaria ele Saúde

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 -Transferências Correntes
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
3.2.1.4 - Entidades do Distrito Federal
- Fundação Hospitalar do Distrito Federal
01 -

Pessoal e Encargos Sociais

Art. 29 :É: o Governador do Distrito Federal autorizado a distribuir a
importância prevista no inciso I do artigo an-terior, mediante créditos suplementares às Unidades Orçamentárias constantes da Lei nc 5.865, de 12 de
dezern·bro de 1972.
Parágrafo único. A autorização deste artigo é acrescida à constante
do artigo 79 , da referida Lei.
Art. 39 Para o atendimento do crédito suplementar autorizado nesta
Lei, seráo utilizados os recursos de que tratam os incisos I, 11 e III do § 19,
do artigo 43, da Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964, na forma abaixo
especificada:

crs
I - Superávit Financeiro, apurado no Balanço de 1972
II - Excesso de Arrecadação
_. _..
II! - Anulação parcial das dotações orçamentártas constantes da Lei nv 5.865, de 12 de dezembro de 1972,
das seguintes Unidades:

4.938.638.00
237.196.462.00

Procuradoria Geral

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.2.0.0 - Inversões Financeiras
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

.

400.000,00

Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação

4.0.0.0 - Despesas de Capital
1.1.0.0 - Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas

.

1. 050.000,00
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Departamento de Turismo

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes

50.000,00

secretaria do Governo
4. O.O.O -

Despesas de Capital

4.1.0.0
4.1.2.0
4.3.0.0
4.3.7.0

Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial
Transferências de Capital
Contribuições Diversas
,
.

-

2.514.800,00
1.593.200,00

Serviço Autónomo de Limpeza Urbana

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes

320.000,00

Parágrafo único. Os recursos discriminados no inciso lU deste artigo
serão deduzidos dos seguintes Projetos e Atividades:

ces
PRG/l.002
DEFER/!.021 -

TUR/2.002
SEG/1.105
SEG/1.106
SLU!2.039

Desapropriação de Imóveis

.

Construção de Centros Recreativos e
.
Desportivos no Plano Piloto
- Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo
.
- Planta Cadastral do Distrito Federal
.
- Planos Especiais de Trânsito e Rodovias
- Manutenção das Atividades do Serviço
Autônomo de Limpeza Urbana
.

400.000,00
1. 050.000,00
50.00000
1.593.200,00
2.514.800,00
320.000,00

Art. 49 Os valores de que trata o artigo 19 integrarão as seguintes
Atividades :
Cr$
Programa 01
- Administração
Subprograma 08 - Planejamento e Organização
SEGj2.006
- Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo...................... 205.313.100,00
Programa 09
- Educação
Subprograma 04 - Ensino Fundamental
F'EDFj2.032
- Marrutençâc das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal
20.000.000,00
Programa 15
- Saúde e Saneamento
Subprograma 05 - Assistência Hospitalar Geral
FHDFj2.038
- Manutenção das Atívídades MédicoHospitalares
22.750.000,00
Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973; 152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aitreao Buzaid
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LEI N9 5.931 -

DE

1

DE

NOVEMBRO

DE

1973

Dá nova redação ao artigo 89, da Lei n9 4.545, de 10 de dezembro de 1964,
que "dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal,
e dá outras providências".

o Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O artigo 89, da Lei nc 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 89 O Conselho de Educação do Distrito Federal, criado
pela Lei nc 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passa a ser corrstltutdo
por 12 membros e suas atribuições são as previstas na lei federal
acima referida, cabendo 00 Governo do Dístrltc Federal baixar o
Regulamento respectivo".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasífía, 1 de novembro de 1973; 1529 da Independência e 859 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N9 5.932 -

DE

1

DE

NOVEMBRO

DE

1973

Dá reãaçdo ao artigo 128, da Lei n9 5.900, de 23 de julho de 1973, que dispõe
sobre a remuneração dos bombeiros-militares do corpo de Bombeiros do
Dtstrito Federal, e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 19 O artigo 128, da Lei nc 5.906, de 23 de julho de 1973, vigorará.
com a seguinte redação:
"Art. 128. São considerados dependentes do bombeiro-militar.
para todos os efeitos desta Lei:
I - esposa;
11 - filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou
interditos;
III - filha solteira, desde que não receba remuneração;
IV - filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde
que não receba remuneração;
V - mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI - enteados, adotivos e tutelados. nas mesmas condições dos
itens 11, IH e IV, deste artigo.
Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições
deste artigo a viúva do bombeiro-militar, enquanto permanecer neste
estado, e os demais dependentes mencionados neste artigo, desde
que vivam sob a responsabilidade da viúva".
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreao Buzazd
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LEI N.o 5.933

DF. 8 DE NOVEMBRO DE 1973

Concede pensão especial à Senhora EJigenia Ondina Xavier Domas, viÚvm.
ao eeoruor Joao Dornas Filho

o Presidente da República,
saber que o Congresso Nacíonel decreta e eu sanciono a seguinte

Fa~"';

Lei:

Art.

J.."

E' concedida pensao especial equivalente a três salérlos-mí-

n.mos, de maior nível vigente no País, à Senhora Efigênia Ondína Xavier
Dornas v.uva do escritor João Dornas Filho.

;.JBrugrafo único. A pensão de que treta este artigo é irreversível e
extingue i'~ com o falecimento da beneficiária.
Art. ::J
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à.
conta de Encargos Gerais da Ull18C, recursos sob a supervisão do Ministerto an Fazenda.
<)

Art. :3 c Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada" 8.S disposições em contrario.
tsrasrna, 8 de novembro de 1973; 152.0 da Independência e 85,0 da
nepuuuc«
f!.;MÍLIO

G. MÊDICI

I:!.ntõmo oeinm Netto

LEI N." 5.934 -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1973

os t.czcres aos venetmentos elos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento 8uperzores do Serviço Civil do Distrito Federal e dá outras provic:,enrzas.

F~Xa

o

Presidente da República,

Faço saber que o Senado Federa) decreta e eu sanciono a seguinte "Lei:
Art. ] o Aos níveis de clasa-Itcação dos cargos de provimento em comissa-i, mtegrantes do Grupo-Dtreçâo e Assessoramento Superiores, a que
se refere 9 Lei número 5.920, de 19 de setembro de 1973,correspondem os
segumtec venc'mentos:
Níveis
DAS-3
DAS-3
DAS-l

Vencimentos Mensais
Cr$
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 2.0 As gratificações pelo exercício em regime de tempo integrar
e dedtcaçâo exclusiva, as diárias de que trata a Lei n.s 4.019, de 20 de dezembro -e 1961, e respectivas absorções. bem como as parcelas da gretíflnúmero 5.769, de 20 de dezembro ele 1971.
e a parto variável da retnune-acào prevista na Lei número 5.609, de 17
de sere-nbro de 1970, referentes a cargos e funções em comissão que tntegrarâo o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, são absorvidas, em
cada J:as~J. pelos vencimentos tixadoe no artigo anterior.
Paráarafo únrco. A partir da vigência dos atos que transformarem
OL' recrnssiru.. .a rem OS cargos ~ 'J.:: funções em comissão que integrarão o
Gi."UPO -te que trata esta Lei cessará, para os reapectívos ocupantes, o
pagamento das vantagens especzf'ícadas neste artigo e de qualquer outra;
cação de que trate a Lei
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ret.rrtnuçào pejo desempenho de encargo de direção e assessoramento supedores, -ncrusíve gratificação de representação de gabinete.
~['~. 3,0 O servidor de órgão da Administração Direta ou de entidade
a:.üárq:JIf-h. do Distrito Federal, nomeado para cargo em comissão, perderá,
du-:ant,e ) período em que 'J exercei. o vencimento ou salário do cargo efetivo cu emprego de que for ocupante, bem como qualquer vantagem acessórta no-ventura percebida, ressa.vade a gratificação adicional por tempo
ce servtcc.
Ars: 4.0
O servidor de órgão da Administração federal, estadual ou
muructpa. de sociedade de econom'a mista. de empresa pública. bem como
de tunoaçào, quando posto à rítspcsfção do Governo do Distrito Federa i,
pura exercer cargo em comissão integrante do Grupo-Direção e Assessoramenu) Superiores, com ônus par.. o órgão de crrgem, poderá manifestar
opçao IJ'P.")(' vencimento do cargo em comissão ou por uma complementação
retrroutíva, correspondente a ?oI) % (vinte por cento) do valor do vencimente do cargo, fixado no art. V desta Lei.
Parazrafo único. No caso deste artigo, o servidor perceberá, pelo exercicio do cargo em comissão, complemento selaríal correspondente a 20 %
(vinte por cento) do valor do vencimento do cargo, fixado no artigo 1,0,
desta Lei.
Art. 5.° O exercício dos cargos em comissão a que se refere esta Lei
é Incompatível com o recebimento de quaisquer vantagens relacionadas
com a prestação de serviço extraordínárfo e com a, percepção de gratrtlcaçao pela representação de gabinete.
A.!:'t 6.0 Os vencimentos fixados no arbtgo 1.0 desta Lei somente serão
apücaqos a partir da data da publicação dos atos de transformação ou
reclassificação dos atuais cargos, empregos e funções em comissão de direçâo e assessoramento superiores em decorrência da implantação do sistema tnstdtuído pela Lei n.v 5.920 de 19 de setembro de 1973.
Parágrafo úníco, O Governe do Distrito Federal poderá transformar,
por decrete, em cargos a que se refere este artigo os atuais cargos e runções em comissão de direção e assessoramento superiores.
Art. 7.0 Observado o disposto nos artigos 8.°, inciso IH, e 12, da Lei
n.« 5,920. de 19 de setembro de 1~73, as despesas decorrentes da aplicação
desv, Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Dlstrrto
Federal, bem como por outros recursos a esse rím destinados, na forma
da tegtslaçâo pertinente.
Art. 8.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga(l3.S as crspostções em contrário.
Br asíüa, 8 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
Repühnua
EMÍLIO G. MEDICI

Attreaa Buzaut
LEI N.'J

5.935 -

DE

12 DE

NOVEMBRO DE

1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar para o ftm que especifica.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 :B: o Poder Execuf.tv-. autorizado a abrir crédito suplementar ao
Orçamento da União, aprovado pela Lei n.? 5.847, de 6 de dezembro de 1972,

ATOS
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até o limite de Cr$ 4.1112 m:o.OOO,OfJ (quatro bilhões, cento e sessenta e dois
milhões de cruzeiros). cons.gnadc., inicialmente ao subanexo 28.00
cargos Gerais da União, conforme a específlcação seguinte:

~

En-

c-s 1,00
28 00
28.02

"FN( AEGOS GERAIS DA UNIÃO
Recurso 50!:' Supervisão do Ministério do

P!..c netamentc e Coordenação Geral
28.02.1800.2029
Reserva etc Contingência
3.2.6.0 - Reset a de Contingência

.

4.162.000.000

Art. 2" E: o Poder Executivo autorizado a distribuir a importância prevista. no ert'eo anterior rr.ecnante créditos suplementares às unidades orçamentárias. na Iorma ao ítem I do artigo 6.0 da Lei n.s 5.847, de 6 de dezembro de 1972.
Parágrafo umco . fi autorízação deste artigo é acrescida à constante do
artigo 6.0 da referida LeI
Art 3." Paj-u o aiendímentc do crédito suplementar autorizado nesta
Lei, será utíhzadc o recur « def'mído no parágrafo 3. do artigo 43 da Lei número 4.320, de 1"7 de. ma-; CiP. 1964, na forma do disposto no parágrafo 1.0,
item Il, do mesmo a-ttec c., referida Lei.
Art 4.° Esta Lei enc-» em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contràrro.
0

Brusíha 12 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl.

Antônio Delfim Netto
Henrique Famser

LEI N.o 5.936

19 DE
973

DE

DE

NOVEMBRO

Dispõe sobre a retribuição dos membreu de, MmzsL.-.?to Púbnca, e dá
outras JJrovtdênMas.

o Pressuente '.8 República, faço
saber q;..., o _:on6resso Nacional decreta e ''!l.' sancione a seguinte Lei:
Art , 1.... Os 'veno.mentos aos membros do \lI1inlst-er!( Publico da Uruâo
são os o nstat-tes ao Anexo 1 desta
Lei.
§ 1.' Os vencímet. tos dos membros
do Mmtscer:o Pubnc, junto a Justiça
do Distrito Pe-íerar e dos Territórios
e junto ac 'I'r.n-ma! .íe Contas da
União sào os constantes do Anexo II

deste
§ 2."

feio
Ao parte

n.:' 5 843, de 6 de dezembro de 1972,
e o paragrato úmoo do artigo 9:', do
Decreto f," 1.2;56, de 26 de Janeiro
de lt/73, bem assim a grattffcaçâo
mst.rt.uída pelo artigo 12 de' Decretolei n'' 113, de 25 de
novembro de
1967, percebidas, eu, cada caso, pelos
membros do Mimstertc t-ubnco, ncam
absorvidas, pelos vencimentos fixados
nos ADPXOS 1 e íl desta Ler.
§

3°

A partir

da vigência desta

Lei, cessará o pagamento das vanta.,
gens a lllf' se refere o parágrafo anterror !"<.IT assim N todas as outras
que venn..a m sendo oercebidas a qualquer ntu v , peJOS ocupantes dos cargos reta. onadoa :"0;: Anexos ressalvados, ipenas. .) .i" arto-f'amílta e a
gratíf'tcacao adíclma'l por tempo de

.arrà.vef da remune-

raçao prv' ísta n.i trecreto-teí n- 1.025,
de 21 de cur ubro de 1969 as parcelas
correspondentes as
diárias de
que
trata a te' n ' \ OHI de '2U de dezembro 'te Hi61

çóes. a gratificação de representação
d-e que tratam o artigo 12 da Lei

' respectivas aOOo1'-

serviço.
Art. 2." VETADO
Art.

30

O cargo de

Subprocura.,

àor -Geral junto à
Justiça Militar
passa a ser de provimento em comís-
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são, quando ocorrer a vacância, e conseqüente extinção, do atual cargo de
provimento efetivo de igual denomí.
nação.
Art. 4.~ As despesas decorrentes da
aphcação desta L,::.' serão atendidas
pelos recursos orçatnentárros próprios
cio Mtnísterto P'J.::)t.1CO.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dispoarçôes em contrário.
Brasília 19 de no -em'uo de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Repúblca ,

LEI N° 5. 938 -

DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre os recursos do Plano de
Integração Nacional
PIN, do
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria
do Norte e do Nordeste .
PROTERRA e do Programa Especial para o Vale ia São Francisco
- PROVALE, entregues às concessionárias de serviços de energia
elétrica, e dá outras providências.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antemo Delfim Netto
Henrique Flanzer

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. o. de 2-U~73.
LEI N° 5.937 - DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1973

Reajusta o valor da pensão especial
concedida ao Jornalista Rolando
Pedreira e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° É reajustada para cinco
vezes o maior salártccmínímo Vigente no País a pensão especial concedida ao Jornalista Rolando Pedreira
pela Lei n.c 3.827, de 23 de novembro de 1960.
Art. 2.9 A, despesa decorrente desta
Lei correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda,
destinada aos _pensionistas da União.
Art. 3.9 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilía, 19 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

A"tôniD Delfim Netto

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Os recursos do Plano de
Integração Nacional - PIN, do Programa de Redistribuição de Terras e
de Estimulo à Agroindústria do Norte
e do Nordeste - PROTERRA e do
Programa Especial para o Vale do
São Francisco - PROVALE, entregues às concessionárias de serviços de
energia elétrica, nos
exercícios- de
1972 a 1976, inclusive, serão consíderados como contribuição da União
Federal a essas empresas, não se
aplicando aos mesmos as disposições
do artigo 20, da Lei n» 4.156, de 28
de novembro de 1962, com a redação
dada pelo artigo 8°, da Lei ns 4.676,
de 16 de junho de 1965.
Art. 2° Os recursos a que se refere
o artigo anterior não integrarão o
investimento remunerável das concessionárias de serviços de energia elétrica e não serão considerados para
efeito de constituição de reserva para
depreciação e reversão.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti
Benjamim Mário Baptista
Henrique Flanzer

José Costa Cavazcanti
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19
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DE
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NOVEMBRO

tneoõe sobr:;:

rI concessão de benefícios pelo INPS ao jogador profissional de futebol, e dá outras providências.

o Prestuente da Repúbllru
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 O valor mensal 'do benefício, devido pelo Instituto Nacional da
Previdência Social ao segurado que
venha a comprovar, devidamente, a
condíçâc de jogador profissional de
futebol, será calcurado na base da
média ponderada entre o salário-decontribuição apurado na época do
evento, na forma da. legislação então
vigente e
o salàrio-de-contrlbutção
correspondente ao punodc de exercício da atividade de jogador proríssíonal de futebol, respeitado o teto
máximo fixado em lei.
Parágrafo umco. Ao salário-decontribuição, relativo à atividade de
jogador de futebol, serão aplicados os
índices de correção salarial fixados
pela Coordenação de Serviços Atuariais do Ministério do Trabalhe e
Previdência Social.
Art. 2 0 Em SUbstituição à contribuição empresarial prevista no item
111, do artigo 69, da Lei n.v 3.807, de
26 de agosto de 1960, incidirá sobre a
renda líquida dos espetáculos realizados em todo o território nacional entre associações desportivas, uma percentagem de cinco por cento devida
pelos clubes como contribuição previdenciária, global e exclusiva, e que
será recolhida diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela Federação promotora da
partida, até quarenta e oito horas
após a realização do espetáculo.
§ 10 As
associações desportivas,
que mantenham departamentos amadoristas dedicados à prática de, pelo
menos, três modalidades de esportes
olímpicos, estão incluidas no regime
deste artigo.
§ 20 Os clubes de futebol profissional e as associações desportivas
estão obrigados 'ao recolhimento das
contrfbuicôes . descontadas de seus
empregados, atletas ou não! e dc prê-

mio do Seguro de Acidentes de Trabalho.
§ 3.0 As federações promotoras de
jogos serão responsáveis, individualmente, pelo recolhimento da contribuição a que se refere este artigo,
respondendo as Confederações respectivas, subsidiariamente, pela incbservâncía das presentes disposições.
Art. 30 As associações desportivas,
que mantenham equipes de futebol
profístsonal, terão seus débitos provenientes de contribuições previdenciárias, inclusive dos demais fundos
e quotas, consolidados pelo Instituto
Nacional de Previdência Boctal pelos
valores apurados, até a data da publicação da presente Lei, canceladas
as multas sobre os mesmos incidentes
e sobrestados quaisquer procedimentos judiciais relativos a esses débitos.
Parágrafo único. Feita a eonsolídação a que se refere este artigo, e
firmado o respectivo termo de confissão de divida, a amortização do
débito se fará em parcelas correspondentes a três por cento
da quota
líquida atribuída à entidade devedora
por partida disputada no território
nacional.
Art. 4 0 Quando qualquer associação desportiva descumprir o compromísso firmado nos termos do artigo anterior, as respectivas Confederações, por solicitação do INPS
reterão e recolherão o valor corres:
pendente às parcelas não recoltndas ,
Art. 50 A contribuição, a que alude o artigo 3. 0 desta Lei, será contabílizada como receita de custeio do
Instituto Nacional de Previdência
SOcial.
Art. 6 0 Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias, a
partir da data de sua publicação.
Art. 70 Esta Lei entrará em vigor
na data da publicação do seu regulamento, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Júlio Barata
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I.nEI N.9 5.940 - DE 20 DE NOVEl\[BRO
DE 1973
Autoriza o Instituto Nacional de Previdência Social a doar terreno de
sua propriedade à Cruzada São Sebastião, e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacdonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 10 Fica o Instituto Nacional
de Previdência Social autorizado a
doar à Cruzada São Sebastião o terreno de Sua propriedade, situado nos
fundos da Rua Marquês de Abrantes
n.v 12ü, no Estado da Guanabara. num
total de 8.594,QOm2 (oito mil, quiLEI N° 5.941 -

DE

nhentos e noventa e quatro metros
quadrados), correspondentes à área
não abrangida pela
construção do
Edifício VaI de Palmas.
Art. 2.(,: A doação de que trata o
artigo anterior Iar-se-á nas condições estabelecidas nos artigos 2.9 e
3.9, do Decreto n.c 60.3:.21, de 7 de
março de 1967.
A,rt. 3.9 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em con trário.
Brasílía. 20 de novembro de 1973;
da Independência e 85,9 de
República.

152.9

EMÍLIO G. MÉDICI
Julio Barata
22

DE

NOVEMBRO

DE

1973

Altera Os aruçoe 408, 474. 594 e 596, do Decreto-lei n.9 3.689, de 3 de Outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Lei:

O Presidente da República
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Art. 1° Os artigos 408, 474, 594 e 596, do Decreto-lei n'' 3.689, de 3 de
de 1,.941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a se-

ou~ubro

guínte redação;

"Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de:
indícios de que o réu seja o seu autor, pronuncia-lo-á, dando os.
motivos do seu convencimento.
§ 1° Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dlsposttívolegal em cuja sanção julgar incurso o réu, mandará lançar-lhe o'
nome no rol dos culpados, recomenda-to-á na prisão em que se:
achar, ou expedirá as ordens necessárias para sua captura.
§ 2° Se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz'
deixar de decretar-lhe a prisão ou revogá-la, caso já se encontre'
preso.
§ 3° Se o crime for afiançável, será, desde logo, arbitrado o valor da fiança, que constará do mandado de prisão.
§ 4° O juiz não ficará adstrito à classificação do crime, feita na
queixa ou denúncia, embora fique o réu sujeito à pena mais grave,
atendido, se for o caso, o disposto no artigo 410 e seu parágrafo.
§ 5" Se dos 'autos constarem elementos de culpabilidade de OUw
tros indivíduos não compreendidos na queixa ou.na denúncia, Q.
juiz, ao proferir a decisão de pronúncia ou ímpronúncla. ordenará
que os autos voltem ao Ministério Público,. para aditamento da peça.
inicial do processo e demais diligências do sumário.
Art. 474. O tempo destinado à acusação e defesa será de duas
horas para cada um, e de meia hora a réplica e outro tanto para.
a tréplica.
§ 1" Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor,.
combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de entendimento, será marcado pelo juiz por forma que não sejam ex-o
cedidos os prazos fixados neste artigo.
á
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§ 2° Havendo mais de um réu, o tempo para a acusação e para
a defesa será, em relação a todos, acrescido de uma hora e elevado
ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo anterior.
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, 011
prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim
reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de
que se livre solto.
Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que
o réu seja posto imediatamente em liberdade.
Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente".
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados
'05 artigos 9° e 10, da Lei nO 263, de 23 de fevereiro de 1948, e as dlsposicões em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 197Z; 152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzazd
LEI N.9 5.942 - DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1973
.Denomina de "Almirante Alvaro Alberto" a Central Nuclear de Angra dos Reis, localizada no Estado
,do Rio de Janeiro.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A Central Nuclear de Angra dos Reis, localizada no Estado
do Rio de Janeiro, passa a denominar-se "Central Nuclear Almi.rante
Álvaro Alberto."
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
1&2,9 da Independência e 85." da
República.
.EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

LEI N.9 5.943 - DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1973
Cria, na carreira do Ministério PÚblico do Distrito Federal, os cargos
que especifica.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacio;
.nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam criados, na carreira
do Ministério Público do Distrito Fe-

deral, os seguintes cargos: três de
Curador, seis de Promotor Público,
seis de Promotor Substituto e oito de
Defensor Público .
Art. 2° .As despesas com a execução desta Lei correrão à conta dos
recursos orçamentários próprios da
Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
1&2.9 da Independência e 85.~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N.p 5.944 - DE 29 DE
DE 1973

NOVEMBRO

Altera o § 1°, do artigo 5°, do Decreto-lei nO 5.697, de 22 de julho de
1943, alterado pelo Decreto-lei. número 878, de 17 de setembro de 1969.
O

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° O § 1°, do artigo 5°, do Decreto-lei n'' 5.697, de 22 de julho de
1943, alterado pelo Decreto-lei n.c 878,
de 17 de setembro de 1969, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 5° ...•....•.•...•..••.......•

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

;
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§ i- O Conselho disporá de
plentes, em número de três,
substituirão, em sistema de
dizia, Os membros efetivos,
seus impedimentos."

suque
roem

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

LEI N.9 5.945 DE

DE 29 DE

NOVEMBRO

1973

Dá nova redação ao parágrafo único,
do artigo 1°, da Lei n° 5.771, de 21
de dezembro de 1971, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal ..JivU da
Secretaria de segurança Pública do
Distrito Federal.

o

Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sancíono a seguinte lei:
Art. 1° O parágrafo único, do artigo 1.9, da Lei u.s 5.771, de 21 de dezembro de 1971, que dispõe sobre o
Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança -Públíca do Distrito
Federal, passa a vigorar com a següinte redação:
"Parágrafo único. Os cargos
constantes do Anexo IH, mantido o direito de seus atuais ocupantes à promoção e acesso, na forma da legislação em vigor, serão
extintos à medida que vagarem,
e os relacionados no Anexo IV são
automaticamente suprimidos."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasilia, 29 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85,9 da.
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N.9

5.946 DE

DE 29
1973

DE NOVEMBRO

Dá nova redação ao artigo 2.9 , da Let
n" 5.130, de 1° de outubro de 1966,
que dispõe sobre as zonas indispenSáveis à defesa do País.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a
seguinte
Lei:

Art. 1 O artigo 2°, da Lei n- 5.130,
de 1.9 de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° Nas faixas de terra
aludidas no artigo anterior, a
instalação de meios de transmissão de qualquer espécie e a edificação de prédios e de estruturas metálicas só serão permitidas após assentimento do Ministério da Marinha".
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 29 de novembro de 1973;
15:2." da Independência e 85.9 da
República,
G

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

LEI N°

5.947 DE

29
1973

DE

DE NOVEMBRO

Ftxa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretmià Geral do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências.

O Presidente da· República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguín...
te Lei:
Art. 19 Aos níveis de '.. lassifícaçáo
dos cargos de provimento em comissão integrantes do Grupo -- Direção
e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria Geral
do Tribunal de Contas da União, Código TCU-DAS~100, estruturado nos
termos da Lei n'' 5.645 de 10 de
dezembro de 1970, correspondem de
acordo com Os artigos 3° e 6°, da Lei

Aros na PODER LEGISLATIVO

70

Complementar n- 10, de 6

de maio

de 1971, os seguintes vencimentos:
Vencimento
Níveis

Mensal
CR$

TCU_DAS·3
TCU-DAS-2
TCU-DAS-1
Art. 29

7.10U,OU

6.600,00
6.100,00

As gratificações pelo exer-

cício em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, as gratificações
pela representação de gabinete, as
diárias previstas na Lei n'' 4.019. de
20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções, referentes aos cargos, run-

çôes e encargos de gabinete, que íntegrarão o Grupo - Direção p Assessoramento superiores, são absorvidas,
em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único.

A partir da vi-

gência do ato que reclasslfícar os
cargos em comissão e da publicação
dos atos de provimento de cargos da

'mesma natureza em que forem transformadas funções- gratificadas e en-:
cargos de gabinete, que integrarão o
Grupo de que trata esta Lei, cessará,
para os respectivos ocupantes, opa..
gamento das vantagens especificadas
neste artigo, bem como da gratíflcação
mensal prevista no artigo 12, da
Lei nv 4.210 de 11 de fevereiro de
1963, e de qualquer outra retrtbutção
pelo desempenho de atividades de
direção e assessoramento superiores.
Art. 39 POderá o Tribunal de Con,
tas da União, na implantação do
novo plano de classificação de cargos,
transformar, em cargos em comissão,
funções gratificadas e encargos de
gabinete a que sejam inerentes atríbuíções de direção, chefia ou asses-

soramento.
Art. 40 O funcionário nomeado
para cargo em comissão perderá,
durante o período em que o exercer.
o vencimento do cargo efetivo de que
for ocupante. bem como qualquer
vantagem acessória porventura percebida, ressalvados o salário-família
e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
Art. 59 Os vencimentos fixadas no
al'tigo 1° somente serão pagos a par-

til' da vigência do ato que reelasslff..
cal' cargos em comissão e da pubü,
cação dos atos de provimento de
cargos da mesma natureza em que
ror-em transformadas funções gratificadas e encargos de gabinete.
Art . 6° Os valores estabeleoldcs no
artigo la não se aplicam aos funcionários que, por força do artigo GO.
da Lei na 3.780, de 12 de julho de
1960, estejam ou venham a ser agregados COm enquadramento em simbolos de cargos a serem rectasstricados em decorrência da Implantação
do Grupo - Direção e Assessoramenta Superiores. nem aOS que se
tenham aposentado com as vantagens
dos referidos cargos e de "unções
gratificadas a serem transformadas
em cargos em comissão.

Parágrafo único. Os funcíonárfoa
agregados na forma do artigo 50. da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960.
poderão ser Incluídos em cargos de
provimento efetivo de atrmuíçóes
correlatas com as do ca-rgo em comíssão ou da função gratificada. em
razão de que tiver ocorrido a agregação.
Art. 7" Ficam críadoe,
na Categoria Direção Superior do Grupo ,Direção e Assessoramento Superiores
do Qua-dro Permanente da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da
União, os cargos em comíssâo constantes do Anexo.
Art. 8<;0 As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios
do Tribunal de contas da União, bem
como por outros recursos li' ","sse fim
destinados, na forma da legislação
pertinente.

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publícaçãc, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.0 da Independência e 85. 0 ela

República.

EMÍLIO G.

MÉDIcI

João Paulo dos Reis veuoea
Antônio Delfim Netto

o anexo mencionado no art. 711 foi
publicado no D. O. de 3-12-73.
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LEI N° 5.948 - DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1973

Dá nova redação às letras "OH e «a:
do artigo 68, da Lei de Organização
Judiciária Militar.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° As letras "c" e "d" do art.
68 do Decreto-lei número 1.003, de
21 de outubro de 1969 (Lei de Organização Judiciária Militar). passam a
ter a seguinte redação:
"C) os ministros civis, mediante
convocação do presidente, pelo auditor-corregedor e, na sua falta ou
impedimento, por auditor de 2."
entrância;
d) os auditores, pelos seus substitutos legais, salvo o corregedor, que será substituído, por convocação do Presidente do Tribunal, dentre os auditores de 2"
entrância. "
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI N° 5.949 - DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1973

Disciplina o po;gamento de dotações
destinadas a auxiliar o Teatro.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Os órgãos da administração pública federal, as autarquias,
fundações e sociedades de economia
mista, de que a União participe, somente poderão subvencionar as companhias teatrais, desde que apliquem
um mínimo de 60% (sessenta por cento) do total das dotações consignadas, em favor de obras de autores nacionais.
Art. 2" lt vedado o pagamento de
qualquer ajuda, auxilio ou subvenção

federais a quaisquer entidades estaduais. municipais ou part.tculares que,
subvencionando espetáculos teatrais,
não se atenham ao percentual mínimo fixado no artigo anterior.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Joao Paulo dos Reis Velloso

LEI N" 5.950 -

DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1973

Cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal e dá outras

»rooíaénctoe,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" Ficam criados na .rusuça
do Distri to Federal:
I - as Varas a seguir discriminadas:
a) 6 (seis) Cíveis;
b) 6 (seis) Criminais;
C) 3 (três) de Família, órfãos e Sucessões;
d) 1 (uma) da Fazenda Pública;
II 16 (dezesseis) cartórios;
IH - 16 (dezesseis) cargos de. JUIZ
de Direito;
IV - 16 (dezesseis) cargos de Juiz
Substituto; e
V - 16 (dezesseis) cargos de provimento em comissã-o de Escrivão, símbolo 3-0, privativos de. Bacharéis em
Direito.
§ 1" Vetado.
§ 2" Das Varas Criminais, ora criadas, uma terá competência privativa
para Execuções Criminais, desmembrada da atual Vara de Júri e Execuções.
Art. 2." As necessidadesc1~. ~oaI
para o desemjiéfihó" aos serviços··,"ª-º,,rmnlstratlvos e auxiliares __das __varas
cffades por esta Lei poderão ser atend1dá:s;"sr;r'assirn o solicitar o Trfbunal
d~ Justiça do Distritó'-Féderal, me-
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diante redistribuição, com os respectivos cargos, de funcionários do Poder Executivo Federal e do Governo
do Distrito Federal que, na forma da
legislação em vigor, rorcm considera-

dos excedentes de lotação dos órgãos
a que pertencerem.
§ 1° A solicitação, a que se refere
este artigo, será dirigida ao órgão cen-
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ro 5.645, de 10 de dezembro de 1970',
correspondem os seguintes valores de
vencimentos:
I -

Grupo-Atividades de Controte
Externo

Vencimento
Nível

tral do Sistema de Pessoal Civil do

Poder Bxecutivo ou "à Secretaria de
Administração do Governo do Distrito Federal, acompanhada de indicação precisa do quantitativo indispen-

sável de servidores, com as correspondentes categorias funcionais e respectivas atrlbuíções .
§ 2° Verificada a
inexistência de
servidores a serem redistrHJuídos,- poderá ser proposta a cnaçAQ_ d9.'LçJ~ . r gos necessários, observado o díspostornos Arts. 98 e 108, § 1.0, da Constituição Federa1.
Art. 3° O Presidente do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal providenciará a instalação das varas ora criadas.
Art. 4° A despesa para a execução
desta Lei correrá à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do Distrito Federa1.
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI N."

5.951 DE

DE 3 DE DEZEMBRO

1973

FiXa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos Atividades de
Controle Externo, Serviços Auxiliares e Serviços de Transporte Oficial
e Portaria do Quadro Permanente
da -Secretaria - Geral do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art.!." Aos níveis de classificação
dos Cargos de provimento efetivo das
Categorias F:mcionais dos Grupos a
que se refere esta Lei, criados e estruturados com fundamento na Lei núme-

Mensal
Cr$

TCU-CE-4
5.200,00,
TCU-CE-3
4.400,00,
TCU-CE-2
2.400,00
TCU-CE-l
2.000,00
Il - Grúpo-Seruíços Auxiliares

Vencimento
Nível

Mensal
Cr$

TCU-SA-6
2.300,JO
TCU-SA-5
1.900,UO
TCU-SA-4
1.500,00
TCU-SA-3
1.000,00
TCU-SA-2
900.00
TCU-SA-l
600,00
111 - Grupo-Serviços de Transporte
Oficial e Portaria

Vencimento
Nível

TCU-TP-5
TCU-TP-4
TCU-TP-3
TCU-TP-2
TCU-TP-l

Mensal
Cr$
1.200,00
1.000,ÚO
900,00
700,00
500,00

Art. 2.° As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, as diárias de que
trata a Lei n." 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções,
referentes aDS cargos que integram os
Grupos de que trata esta Lei, ficarão
absorvidas, em cada caso, pelos . . encimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.9 A partdr da vigência dos atos
de inclusão de cargo nas Categorias
Funcionais, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2.° Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente da Secreterta-Geral do 'I't-lbanal de Contas da União à medida
que os respectivos cargos forem
transpostos ou transformados para as
Categorias Funcionais integrantes dos
demais Grupos, estruturados ou cria-
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dos na forma da Lei TI.O 5.645, de 10
de dezembro de 1970.
Art. 3.° A gratificação adicional
por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro Permanente da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da União,
que ferem incluídos nos Grupos de que
treta esta Lei, e nos demais estruturados ou criados na forma da Lei
n." 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
será calculada de acordo com o disposto no artigo 10, da Lei D.O 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 4.° Aos atuais funcionários
qu~. em decorrência da aplicação desta
LeI, passarem a perceber, mensalmente, retribuição total nic~i0"-" que vinham auferindo de acordo com a legislação anterior será assegurada a
diferença, como vantagem pessoal.
nominalmente identificável, na forma
do disposto no artigo 4.° e respectivos
parágrafos. da Lei Complementar
TI.O 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5.° Os vencimentos fixados no
artigo 1.\1 desta Lei vigorarão a partir
da data do ato de inclusão de cercos
no novo sistema, a que se referem'='os
parágrafos do artigo 2_~.
Art. 6.'" Somente poderão inscrever-se em concursos, ,para ingresso
nas Categorias Funcionais do GrupoAtividades de Controle Externo brasileiros com a Idade máxima de quarenta e cinco anos, que possuam:
I - diploma de curso superior
de ensino ou habilitação legal
equivalente, na forma estabelecida em Resolução para a Categoria
de Técnico de Controle Externa:
II - certíücedo de conclusão do
ciclo colegial O"J. 2.° grau do ensino
para a Categoria de Auxiliar de
Controle Externo.
§ 1.0 A inscrição de candidatos nos
cpncu.rsos de que trata o presente artígo Independerá de limite de 'idade
em relação 8JOS ocupantes de caraos
públicos.
<:>
§ 2.° Os cargos da classe inicial da.
Categoria de Técnico de Controle Externo poderão ser providos, respectivamente, em até 116 (um sexto) das
vagas, mediante progressão funcional
de ocupantes de cargos da classe final
da Categoria de Auxiliar .de Controle
Externo do Grupo-Atividades de CO~"1
trole. Externo e, em até 1/6 (um sexto).
mediante a s c e n são funcional de
ocupantes de cargos da classe final da
Categoria de Agente Administrativo
do Grupo-Serviços Auxiliares.

7.3'

§ 3.° Somente poderão candídatavse à progressão e ascensão funclonals.
de que trata o parágrafo anterior os,
Auxiliares de Controle Externo e·
A~entes Administrativos portadores dediploma de um dos cursos superiores.
exigidos para o ingresso na Categoria
de Técnico de Controle Externo ou
prova do correspondente provísionamento em nível superior.
Art. 7.° Os funcionários do Quadro
Permanente da. Secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União, ocupantes de cargos da. classe final da
Categoria Funcional de Agente de
Portaria do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria. poderão -oncorrer à ascensão funcional para
preenchimento de até 1/3 (um terço)
das vagas da classe C da Categorià
Funcional de Agente Administrativo
do Grupo-Serviços Auxílíares do mesmo Quadro. desde que observados o
grau de escolaridade e os demais requisitos previstos em regulamentação
do Poder Executivo.
Parágrafo único. No caso de insuficiência de habflítados à ascensão
funcional prevista neste artigo as v-ag~ a esta destinada poderão ser proVIdas por funcionários do Quadro
Permanente da Secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União integrantes dos demais Grupos, de acordo com a regulamentação adotada na
área do Poder Executivo.
A'rt. 8.9 O Tribunal de COntas da
União poderá transformar, em cargos
dos Grupos de Categorias Functonaís.
estruturados ou criados na forma da
J. ei n.c 5.645, de 10 de dezembro de
1970. os atuais empregos regidos pela
legislação trabalhista. a que sejam
inerentes atividades compreendidas
nos referidos Grupos
Parágrafo único. Na transformação
prevista neste artigo serã-o observados
os critérios que forem estabelecidos
em Regimento Interno do Tribunal, de
~ordo com a orientação adotada. na
area do Poder Executivo.
Art. 9.° Os Inativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores de vencimentos fixados no
Plano de Retribuição para os car-ros
correspondentes àqueles em que ""se
tenham aposentado, de acordo com
o disposto no artigo 10, do Decreto-lei
n.« 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1.0 Pera efeito do disposto neste
artigo será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para
os proventos à data da aposentadoria,
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serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação às gratd-

ao vencimento básico e eplícando-se

Iícações e mdenizações ,

as normas contidas nos artigos 2.°, 3.°
e 4.° desta Lei.
§ 2.° O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o fixado para a classe da Categoria FUncional que houver absorvido o cargo
de denominação e nível ou símbolo

Art. 29 A!3 despesas com a execução
desta Lei serão atendidas com recursos orçamentários do Distrito Federal,
fixados para o corrente exercício.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor a
1 de novembro de 1973, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152\' ua Independência e 85 9 da
República.
EMtLIo G. MÉDICI

ãguads ou equivalentes aos daquele em

que se aposentou o funcionário.
§ 3.° O reajustamento previsto neste
artigo será devido a partir da publicação do ato de inclusão de cargos na
Categoria Funcional respectiva.
Art. 10. Observado o disposto 110S
artigos 8.0 , item lI, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970,

as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Trlbanal de Contas da União, bem como
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua. publicação. revogadas as disposições em contrário.

15~~as~~a, ;n:pe~â~~~roe d~5/9~

República.

EMÍLIO G.

MEDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

LEI Nv 5.952 DE

DE 3
1973

DE DEZEMBRO

Fixa o valor do soldo ao posto de
Coronel da Polícia Militar e '10
Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1l? O valor do soldo do posto
de Coronel PM e Coronel BM, para
aplicação das Tabelas de Escalonámento Vertical de que tratam )S
artigos 122, da Lei nv 5.619, de 3 de
novembro de 1970, e 124, da Let
nv 5.906, de 23 de julho de 1973, é
fixado em Cr$ 2.610,00 (dois mil seís .
centos e dez cruzeiros), na Policia
Militar e no Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal.
Parágrafo único. Nos cálculos decorrentes da aphcaçâo da presente Lel,

Alfredo Buzaia

LEI

N.o 5.953

DE

DE

3

DE DEZEMBRO

1973

Fixa os valores de vencimentos elos
cargos do Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior do Serviço Civil
do Distrito Federal e dá outras providências.

o

Presidente da República,
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do GrupoOutras Atividades de Nível Superior,
a que se refere a Lei n.v 5.920, de 19
de setembro de 1973, correspondem QS
seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis
Mensais
NS-7
NS-6
NS-5
NS-4
NS-3
NS-2
NS-!

Cr$
5.300,00
4.700."0
4.400,00
,............. 3,900,00
3,700.00
3,300.00
3.000,00

......•............

Art. 2.° As gratificações pelo exerciclo em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, as diárias de que
trata e Lei n." 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções.
referentes aos cargos que integrarão
o Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior> são absorvidas, em cada
caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da vígênela dos atos de transposição ou de
transformação de cargos para as Categorias Funcionais do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, cessará.
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para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens específícactas
neste artigo, bem como de todas as
outras que, a qualquer titulo, venham
.sendo por eles percebidas, abrangendo,
inclusive, diferenças de vencimento,
.gratlfícações de produtívídade e complementos salariais, ressalvados, apenas, a gratificação adicional por semPO de serviço, o salário-família, bem
-como a gratificação de que treta a
Lei TI.O 1.234, de 14 de novembro de
1950, que passa a ser calculada na
base de 20 % dos respectivos vencimentos, fixados no artigo 1.0 desta Lei.
Art. 3.° E" vedada a utilização de
colaboradores eventuais, retribuídos
mediante recibo, para a execução de
atividades compreendidas no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior.
Parágrafo único. A medida em que
for sendo implantado o Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, nos órgãos em que o regime jurídico do respectivo pessoal for estatutário, ficam
extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista a que sejam ínerentes tais atividades, os quais. entretanto, poderão ser transformados
em cargos do mesmo Grupo, de acordo com critérios estabelecidos pelo Poder Executivo.
Art. 4.° Somente poderão inscreverse em concurso, para ingresso nas
Categorias Funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível superior, nrasfleíros com idade máxima de 45
(qua-renta e cinco) anos, que possuam
diploma de conclusão de curso superior de ensino ou habilitação legal
equivalente para o exercício da profissão, na forma estabelecida em ato
do Poder Executivo.
Parágrafo único. A aprovação em
concursos realizados pera provimento
dos cargos do sistema de classlflcaçàc
anterior à vigência da Lei n.« 5.920,
de 19 de setembro de 1973, não habilita o candidato ao ingresso prevísto
neste artigo.
Art. 5.° Os remanescentes ocupantes efetivos de cargos de Tesoureiro
Auxiliar e de Tesoureiro Auxâllar de
"Primeira Categoria, dos atuais Qlla~
dros de Pessoal do Dístrtto Federal,
.que não forem incluídos no sistema
de classificação de cargos de que trata.
a Lei n.v 5.920, de 19 de setembro de
1973, passarão a Integrar o Quadro
Suplementar de que trata o artigo 14,
parágrafo único, daquele diploma legal, sob a denominação genérica de

'resoureõro, com vencimento mensal
de Cr$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
cruzeírosj , devendo os cargos respectivos serem automaticamente suprimidos, quando vagarem .
Art. 6.0 Os vencimentos fixados
nesta Lei vigorarão a partir dos decretos de inclusão dos cargos no novo
sistema a que se refere o parágrafo
único do artigo 2.°.
Art. 7.° Observado o disposto nos
artigos 8.°, item IH, e 12, da Lei
n,e 5.920, de 19 de setembro de 1973,
es despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelas recursos próprios do Distrito Federal, bem
como por outros recursos a esse fim
destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 8.° Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N'? 5.954 DE

DE

3

DE DEZE1'.'l:DRO

1973

Autortza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA, a doar imóveis remanescentes de Núcleos de coionização e de
Projetos de Reforma Agrária, nas
condições que especifica.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Na,
cional decreta e eu sanciono a segutn,
te Lei:
Art. 1° Os imóveis remanescentes
de Núcleos de Colonização ou de
Projetos de Reforma Agrária, que
tiverem perdido a vocação agncola e
se destinem à utilização urbana,
poderão ser doados pelo Instrtuto
Nacional de COlonização e Reforma
Agrária - INCRA:
I - A União, Estados Distrito
Federal, Territórios, Munlclpíos ou
entidades da Administração Indireta,
para utilização em seus servíços:
II A cooperativas, entidades
educacionais, assistenciais e hospitalares, para fins declarados de utüídade pública.
§ 1° O INCRA ouvirá, prevlan.en
te, O serviço do Patrimônio da trmãs
sobre o interesse ou a conven lêncí a

76

A'IOS DO PODER LEGISLATIVO

da. utilização, por órgão ou entidade
federal, dos imóveis, de
que trata
este artigo,
identificados sernore
pela área. localização e características.
§ 29 Se o imóvel achar-se em uma
das situações previstas nas alíneas do
artigo 7°, da Lei n? 4.947, de 6 de

abril de 1966, o órgão nele referido
será também consultado pelo INGRA
§ 3° Os órgãos consultados deverão
pronunciar-se dentro de sessenta (60)
dias do recebimento da consulta

importando o silêncio
oporem à alienação.

em

nada

Art. 25' Salvo no caso da União, os
imóveis e suas acessões, a que se
refere esta Lei, reverterão de pleno
direito, ao patrimônio do INC:=\,A,
LEI

5.955 -

N.O

DE

DE 3
1973

DE DEZEMBRO

Autoriza o Poder Executivo .a abrir à
Justiça do Trabalho, em favor do
Tribunal Regional do Trabalho da
6.a - Região. o crédito espec2al de
Cr$ 500.000,00. para o fim que especifica.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça do Traba0800 ~ JUSTIÇA

DO

independente de notificação ou índenização, se não forem utilizados na
finalidade e dentro do prazo prescrtto
para a doação.
Art. 3° A doação será efeblvada,
mediante termo no livro próp:do do
INCRA.
Art. 4 9 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Brasília. 3 de dezembro de 1973;
152.ÇI da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Moura Cavalcanti

lho. em favor do Tribunal Regional
do Trabalho da 6." Região. o crédito.
especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). para atender às.
despesas com aquisição de sedes para
as Juntas de Conciliação e Julgamento em Nazaré da Mata. Cabo e Palmares - PE.
Art. 2.° Os recursos necessários à
execução desta Lei decorrerão deanulação parcial de dotação orçamentáría consignada no vigente ar..
çamento ao subanexo 0800. a saber:
TRABALHO

Cr$ 1,00

0807 Projeto -

Tribunal Regional do Trabalho da 6." Região
0307.0106.1002.003.11
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis......................
500.000
Art. 3.° Esta, Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasflí a, 3 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid
José Flávio Pecara
Juão Paulo dos Reis vellosa
LEI N.o

5.956 DE

DE 3 DE DEZEMBRO

1973

Dispõe sobre a emprego de fibras em
produtos têxteis.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.° Os produtos têxteis. de procedência nacional ou estrangeira, de-

verão apresentar, em qualquer fase de
comercialização no território nacional,
pela forma estabelecida nesta Lei eem seu respectivo Regulamento, a indicação da natureza. porcentagem e
nome genérico das fibras naturais ou
fibras e filamentos artificiais ou sintéticos que entraram em sua composição.
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§ 1.0 A identificação do produto têxtil será feita na forma fixada em Regulamento e sempre que possível:
a) pela afixação, em caráter permanente, de etiqueta, selo ou rótulo indeléveis em cada unidade ou fração
do produto expedido;
b) em toda a extensão da peça, a
intervalos adequados, quando se tratar de tecido suscetível de venda fracionada.
§ 2. 0 A identificação poderá conter
outras indicações desde que não conflitem com as mencionadas no parágrafo anterior, dela eliminadas as ríbras que participem com menos de
cinco por cento da composição do produto, salvo se destinadas a efeito decorativo ou outra significação funcional.
Art. 2. 0 Para os efeitos desta Lei serão considerados produtos têxteis:
a) as fibras naturais;
b) fibras e filamentos artificiais ou
sintéticos;
c) fios, tecídose demais manufaturas em que predominem os elementos
referidos nos incisos anteriores.

LEI N° 5.957 -

§ 1.0 A classificação dos produtos
têxteis será aprovada pelo Ministério
da Indústria e do Comércio a quem
competirá igualmente a execução e
fiscalização da presente Lei.
Art. 3. 0 As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas, isolada ou
cumulativamente, com as seguintes penalidades:
a) multa de até cem vezes o maior
salárío-mínímo vigente no Pais;
b) apreensão.
Art. 4.0 .h: assegurada aos agentes
da fiscalização livre acesso aos locais
onde se fabriquem, armazenem, acondicionem ou vendam fios, tecidos, confecções e outros produtos têxteis.
Art. 5.0 . O .Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e
vinte dias.
Art. 6.0 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152. 0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir em favor do Senado Federal crédito especial de Cr$ 6.270.000,00, para o fim que especifica.

o
Lei:

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 10 E' o Poder Executivo autorizado a abrir ao Senado Federal o
crédito de Cr$ 6.270.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta mil cruzeiros),
destinado a atender despesas com a reunião do Colégio Eleitoral para eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República.
Art. 20 Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:

o-s

2800 2802 Atividade 3.2.6. O -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029

1,00

do

Reserva de Contingência
6.270.000
Art. 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1973; 1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

João .scezc dus Reis Velloso
José Flávio Pécora
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DE 10 DE 'OEZEMBRO

de 1973

Dispõe sobre
a retroatividade da
opção pelo reoíme do Pundo de
Garantia do Tempo de Serviço,
criado pela Lei n° 5.107, de ]3 de
setembro de 1966.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancícuo a seguinte Lei:
Art. 1° Aos atuais empregados,
qUE; não tenham optado r.et., regime
instituído pela Lei nv 5.107, de 13 de

setembro de 1966, é assegurado o
direito de fazê-lo com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 1967 0:1 à data
da admíssão ao emprego se posterior
àquela, desce que haja concordância

por parte do empregador.

§ 19 O disposto neste
artigo se
aplica também aos empregados que
tenham optado em data posterior à

do início da vigência da Lei número
5.107, renroaglndo os efeitos da nova
opção a essa data OU à da admissão.
§ 2" Os efeitos da opção exercida
por empregado que conte dez ou
mais anos de serviço poderão retroagir à data em que o mesmo completou o decênio na empresa.
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
es dlsposíções em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.9 da;
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júl20 Barata
José Costa Cavalcanti

LEI N9 5.959 DE

DE 10 DE DEZEMERO
1973

Dispõe sobre a responsabilidade
da
União no pagamento doS tntegl' an.
tes da Políc 2a Militar P 1,0 Corpo
de Bombeiros do antigo Distrito
Federal, transferidos para G Estada
da Guanabara OU neste reinctuíaos.
e determina outras prcanaencioe,
O Presidente da República

Faço saber que

o Congresso ~a.
cional decreta e eu sanciono a segum..

te Lei:
Art.
10 A responsablhdade da
União no pagamento dos integrantes
da Policia Militar
e do Corpo de
Bombeiros no antigo Distrito Federal,

transferidos para o Estado da Guanabara ou neste reíncluidos. por forca
da Lei nv 3.752. de 14 de abril de
1960, e dos Decretos-leis nvs lO. de
28 de íunho de 1966, oe 149, de 8 de
fevereiro de 1967, passa a. ser rezulada por, esta Lei.
Art. 2° A União pagará:
I - integralmente:
a) as pensões;
b) os proventos devidos ao pessoal
transferido para a tnatívtdade até a.
data da entrada em vigor de Decreto..
lei a.v 1.015, de 21 de outubro de 1969,
II - parcialmente:
a)
os proventos devidos ao pessoal
não abrangido pela hipótese da alínea
o, do item I, deste artigo;
b) a remuneração do
pessoal da
ativa.
§ 1° As pensões a que se refere
a alinea a do item I deste artigo
aplícar-se-ão, automaticament-e, os
reajustamentos concedidos às pensões
militares.
§ 2'? Os reajustes dos proventos de
que tratem a alínea b, do item ~, e
a alínea a. do item H, deste artigo,
obedecerão às mesmas bases uos concedidos pelo Estado da Guanabara
ao pessoal da ativa.
§ 3 O pagamento a que se rerere
a alinea a. do item II, sera proporcional ao tempo de serviço .prestado
à União.
§ 4" O valor do dispêndio da União
decorrente do disposto (la alínea b.
do item 11 deste artigo, é fixado,
para o COrrente exercício de lP73, em
D

Cr$ 36.000.000,00 rtrtnta e seís mi-

lhões de cruzeiros), devendo o Poder
Executivo providenciar a compiementaçâo da participação prev.s-e n,!
artigo 20 , do Item IV, do Decretc-Ieí
nv 1.015, de 21 de outubl'ü. de, 1969,
com a redação dada pela LeI numero
5.733, de 16 de novembro uc 1971, até
a importância mencionada neste parágrafo.
§ 5" A partir de 1974,
o .Poder
Executivo providenciará no sentido de
que a importância de que trata o
§ 4 seja anualmente revista eD'1; fun..
ção do efetivo de pessoal na ativa. e
atualizada com base no coenciente de
variação dos valores das obrigações
Reajustáveis do Tesour.), ~a..::~onal., relativo a;lwho do eXerCIC10 ímedíata..
mente anterror ,
0

,
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Art. 3° O pessoal de que
trata
esta Lei será regido pela
legislação
aplicável aos demais integrantej, da
Polícia Militar e do Corpo de BOm~
beu-os do Estado da Guanacara, inclusive no que concerne oi fixação e
reajustamento da re-nuneraçáo
dos
proventos de inatividade e da contrí,
buíçâo para fins assístencíals. res,
sal vadn o disposto no artigo 5°.
Art. 4° A transferência,
pare a
inatividade, do pessoal de cus trata.
esta Lei, passa a ser regida pela íegisIaçáo estadual pertmente, observado
o disposto ne artigo fL" •
Art. 5° É garantida ao pessoal a
que se refere esta Lei a ccntríbuíçãc
para a pensão militar, na -iualidade
de contribuintes obrigatórios, mediante desconto em folha.
Parágrafo único. A contribuição
será calculada sobre os valores de sol.,
do fixados para os demais contrüruíntes obrtgatóríos, ressalvada a taculda,
de legal de contribuir para postos lJU
graduações superiores.
Art. 6'" O pessoal de que trata:
esta Lei, amparado pela Lei número
1.156, de J 2 de julho de 1950. terá os
proventos de inatividade calculados
sobre o soldo do posto ou graduação
Imediatamente superior ao que ocupar
em caráter efetivo na data da trans,
rerêncte, garantido o direito do pessoal que tá se encontra na inatividade.
Parágrafo único. ouanoo a transferência para a ínatd vídade ocorrer
no último posto, o benenctãnc terá
direito a um acréscimo de ~O% (vinte
por cento) sobre o respectivo soldo.
Art. 7° Para atender, no exercício
de 1973, ao aumento de despesa' decorrente da aplicação desta r.eí, rica
o Poder Executivo autorlaado a abrir
Q
crédito suplementar de até
.
Cr$ 47.000 000,00 (quarenta e sete
milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. A abertura do
crédito autorizado neste artigo será
compensada com recursos or çamentários, inclusive na forma prevista no
artigo 61', da Lei n'" 5.847, de 6 de
dezembro de 1972.
Art. 8" A execução do disposto
nesta Lei será objeto de convênio a
ser firmado entre a União e o Estado
da Guanabara.
Art. 9° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, retroaglndo os efeitos do § 1° do êtrt:gc 2°, do
artigo 5.° e seu parágrafo único, e do
artigo 60 e seu parágrafo único.. a 6 de
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dezembro de 1972, revogadas as dís.,
posições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.'1 da
República.
EMÍLIO.G. MÉDICI
JOSé Flcivzo Pecora
João Paulo das Rezs Velloso

LEI N'" 5.960 - DE 10 DE DEZBMBRJ
DE 1973
DZspõe sabre inscrZção na Ordem dos
Advogados do Brasíl.

O Presidente da Repúbnca
Faça saber que o Congresso Na . .
clonal decreta e eu sancícnc a seguiut8 Lei:
Art. 10 Para fins de ínsorrção no
quadro de advogados da ocaem dos
Advogados do Brasil, ficam dispensa,
elos do Exame de Ordem, comprova,
ção do exer ctcío e resultado de estágio
de que trata a Lei nv 4.215 de 27 de
abril de L9tl1. OS Bacharéis em Direito que houverem concruido o respectivo curso até o ano letivo de 1973.
Art. 2" Estão igualmente isentos
do Exame de Ordem referido no artdgo anterior os Bacharéis em Direito
que se formarem a partir de 1974, des...
de que:
a)
comprovem o exercício e resultado do estágio profissional de que
trata o artigo 53, da Lei n- 4.215, de
27 de abril de 1963;
b) concluam com aproveitamento,
junto à respectiva Facuídaqe.vo estágio de "Prática Forense e Organização Judiciária!', ínstltutuc pela Lei
n'' 5.842, de 6 de dezembro 08 1972.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 855' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

LEI N." 5.961 - DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1973
Dispõe sobre o aeióeito e a venda
de veículos removidos, apreendidos
e retiaos, no DZstrZto Federal.

O Presidente da República,
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Os veículos cemovtdos, re';'
tidos ou apreendidos, em decorrência
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da aplicação das penalidades previs-

tas nas alíneas e,

t

e

{J

do artigo 95,

da Lei' n." 5.108, de 21 de setembro
de 1966, serão depositados nos locais
designados pelo Departamento
de
Trânsito da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.

Art. 2.(> A restituição dos veículos
-depositados rar-se-á mediante o pagamento:

I - das multas e taxas devidas; e
II - das despesas com a remoção,
apreensão ou retenção.
Art. 3." O Departamento de Trânsito, no prazo de 10 (dez) dias. no-

tificará por via postal a pessoa que
fígurar na licença corno proprietária
do veiculo, para que, aentro de 20
(vinte) dias, a contar da notificação,
efetue o pagamento do débito e promova a retirada do veícu 'o.
Art. 4.° Não atendida a notificação
por via postal, serão ')3 Interessados
notificados por edital. afixado
no
Departamento de Trânsito e publicado uma vez no órgão Oficial do
Distrito Federal e duas vezes em
jornal desta Capital. para (I fim previsto no artigo arxer-cc e com o
prazo de 30 (trinta) eras. a contar
da primeira publicação
§ 1.') Do edital constarão:
a) o nome ou destgnaçac da pessoa que figurar na licença como proprietária do veiculo;
b) os números da placa e do chassis, bem como a índícação da marca
e ano de fabricação io veiculo.
§ 2.° Nos casos de penhor alienaçâo fiduciária em garantia e venda
com reserva de domínio, quando os
Instrumentos dos
respectivos atos
jurídicos estiverem arquiva tos no Departamento de Trânsito, do edital
constarão os nomes 10 proprtetárlo
e do possuidor do veículo.
Art. 5.° Não atendendo os interessadas ao disposto no artigo anterior
e decorridas 90 (noventa) dias da.
remoção, apreensão :..m d...tençao, o
veiculo será vendido em leilão pú..
bfíco. mediante avaliação.
§ 1.0 Se não houver .anço igual
ou superior ao valor esttmado, o DIretor do Departamento de 'I'rânsítc
poderá mandar proceder a venda pelo
maior preço orereciõo.
§ 2.° Do produto apurado na venda
serão deduzidas as multas, taxas e
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despesas administrativas previstas no
artigo 2.° e as demais decorrentes dO'
leilão, recolhendo-se o saldo ao Banco Regional de Brasília, em Dome da.
pessoa que figurar na licença come
proprietária do veículo.
Art. 6.0 O disposto nesta Lei não
se aplica aos veículos recolhidos I?
depósito por ordem judlcta.l ou aos
que estejam à dísposíçác de autoridade policial.
Art. 7.° Esta Lei eotra em vígor na
data de sua pubhcaçâo, revogadas 3..,
disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973~
1'529 da Independência e 359 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.962 DE

DE 10
1973

DE DEZEMBRO

Dispõe sobre a .particzpação de em ..
presas máuetruiie em conceseicná..
r2as de serviços público,;;· de energia
elétrica, 710 área 'la
Amazônia, e
dá. outrctS providências.

O Prestdente da República

Faço saber que o Congresso Na ..
cíonal decreta e eu sanciono a se~
gutnte Lei:
Art. 1.0 As empresas industriais,
grandes consumidoras de energia
elétrica, localizadas na área 06
atuação da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONDRTE
aefinida '10 artigo 20 item IV, da
Lei nv 5.89~, de 5 de julho de 1973.
poderão partlcípar
financeiramente
de empreendimento que vise à ínstalaçâo ru expansão da capacidade
geradora e de transmissão da
.
ELETRüNORTE, ou
das empresas
concessíonárías de serviços públicos
de energia elétrica, sob controle estadual.
§ 1o Oonsíderam-se, para os fins
desta Lei, empresas tndustrtaís, grandes eonsumídoras de energia, as que
tenham demanda mínima de 10 MW
(megawarts i e façam jus à redução
do emprest.mo compulsório, nOS termos do Decreto-lei n'' 644, de 23 de
junho de 1969.
§ 29 c enquadramento
de novas
indústrias ou daquelas em expansão,
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na categorta de que trata o parágrafo
anterior, será feito segundo critérios
estabeleci-tos pela Centrais Eletrícas
Brasileiras S.A. - ELETROBRAs.
Art. 2° A participação no empreendimento terá por fim:
I - a construção ou ampliação de
usinas geradoras de eletricidade, bem
como sistemas de transmissão pelas
concessíonarras:
II - a garantia do fornecimento
de energia elétrica pelas conoes,
sionárias às empresas industriais;
III - a tornada, pelas empresas
industriais, de obrigações emitidas
pelas concessionárias.
Art. 3'" A participação reger.se-á
por contrato em que se estabeleçam
as cláusula.'> do fornecimento de
energia elétt'íca pela concesslonârta à
empresa industrial, díscr ímínando-se
necessariamente:
I - o valor da participação;
II - o prazo de duração;
III - a potência q ue se colocará à
disposição ao consumidor industrial;
IV - a energia disponível mensal,
mente, por unidade de potência.
Parágrafo único. O prazo inicial
do contrato será no máximo de
quinze anos, prorrogável pelas partes.
Art. 4° Além das cláusulas previstas no a-rtigo anterior, os contratos
estabelecerão obrígatortamente:
I - o pagamento,
pela empresa
industrial, da quota de depreciação
prevista na legislação sobre energia
elétrica, na mesma proporção de sua
parbícípação no investimento, quota
esta que será fixada pelo Departa.
mento Nactcnal de Aguag e Energja
Elétrica - DNAEE, em valor igual à
aplicável para instalações da mesma
natureza;
II - o reembolso das despesas da
exploração das instalações efetuadas
pelas concessíonárías para atender à
empresa industrial.
Art. 5° O DNAEE encaminhará o
contrato ao Ministro das Minas e
Energia qUE'. aprovando-o. fixará, em
portaria, o início de sua vigência.
Art. 69 Para 05 fins do item III
do artigo 2", as concessionárias emí,
tirão títulos com prazo de resgate
não Infertor ao do -ontrato, observadas as seguintes regras:
I - o valor total da tomada de
obrigações será igual ao produto da
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potência a ser fornecida, pelo custe
unitário da potência das instalações
resultantes da
paruícipação da em,
presa industrial;
II - as cortgações estarão sujeitas
a correção monetária anual, pelo
mesmo tndíce que for aplicado ao
ativo imobiJjzado das concessionárias;
III - as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas anuais, iguais
e sucessivas. vencenoo.se H p-Imeíra
na data :10 término -ío contrato de
partfcípaçâo, salvo
a ocorrência ele
prorrogação do contrato, na forma
prevista no parágrafo único do arttgo
35" hipótese em que. o resgate terá
início na data do término deste último.
IV - no prazo de resgate, referido
no item anterior, as obrigações renderão juros de seis por cento ao ano,
pagáveis em 31 de dezembro de cada
ano.
1° No caso de prorrogações, cujo
prazo total. não poderá ser superior
a dez anos, a concessionária deverá
resgatar no mínimo. trinta e três por
cento do valor da parbtcipaçâo inicial
realizada pe-Ja empresa -nôustrtar,
em cada prorrogação.
§ 2° Nenhuma prorrogação poderá
ser superior a cinco anos.
§ 39 O resgate efetuado pela. concessionária-, na forma do § 1°, será
realizado err. cinco parcelas anuais,
iguais e sucessivas, durante o prazo
da prorrogação, e implicará na redução da potência colocada a dlsposíção
da empresa industrial, proporcional a
cada pagamento.
§ 4'" O valor do contrato de participação estimado pelas partes será
reajustado por ocasião ela entrada em
operação nas instalações, sempre que
o investimento realizado for maior
do que u estimado, eretuanrto.se,
nessa hip6tese, a correspondente
emissão suplementar de obrigações.
§ 5° As obrigações
emitidas na
contormídade desta Lei não poderão
ser alienadas, transferidas ou dadas
em garantia de operação financeira,
exceto no caso de financiamento externo devidamente autorizado
pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 7° A soma das potências C011...
tratadas será limitada,
para cada
concessionária, de âmbito estad-ral,
ao máximo de dez por cento da capacidade de geração própria da con__
cessionária, no ano anterior ao de
celebração de contrato.
ê
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19 Se concesstonárta de âmbito
estadual não puder atender, em
decorrência

do

Jímlte estabelecido
proposta de empresa
industrial Que deseje Instalar-se em
sua área de concessão. o contrato po-

neste ertae«

derá ser feito com a ELETRONDRTE,

efetuando-se o fornecimento direta,
mente por esta eoncessionár.a.

Ao término da
participação
prevista nes.ta Lei, o fornecimento de

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor
na data OI? sua publicação revogacus as -rísposíçôes em contrário,
Brasília lC'de dexe-nbro de 1973;
152.° da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias t.eue Júnior

§ 2"

energia elétrica passará a ser realiza,
do por concessíonárta de âmbito estadual.

§ 3Q Néo poderá .'1 empresa industrial distribuir energia elétrica quan-

de venha a deter toda a potência tnsbalada da usina, exceto nos casos do
consumo doméstico de seus emprega,
dos em vilas operárias construídas em
terrenos pertencentes à empresa ín,
dustrtal. quando a concessionária local
não se dispuser a efetua> o forneci-

mento.

Art. 8° O Icrneclmento ne energia, nas cor.dtções deste Lei, ficará
isento do rrr..posto único sobre energia
elétrica, 'la quota de previdência e do
empréstimo compulsório e a empresa
Industrtal será considerada, para todos Os efeitos, como se fosse produtora para consumo próprio c uso
exclusivo da potência e da energia
contratada.
Art. ,JL A contabilização, pelas
oonceestonãrtas, do valor original dos
bens adqunjdos ou conetruíclos em
decorrência da participação, bem
corno a respectiva correçã- monetá,
ria, constará, discriminadamente, de
conta especial do Ativo rmountaaco.
§ 1'" ')S bens referidos neste ar cígo
passarão ;j, integrar o investimento
remuneráve. das
concessionárias ao
término ,1(\ prazo dos contratos de
p-articipação, em valor igual aos resgates a serem efetuados pelas concessionárias.
§ 2° Não se aplicará a quota de
reversão ao montante dos bens não
integrantes do investimento remunerável .
Art. 10. A concessão ou autorização das centrais geradoras, ou dos
sistemas d... transmíssao que resultarem das parttcípações previstas
nesta Lei, enquadrar-se.âo no planejamento energético di) País, ouvida a
ELETROBRAS, na forma- dos artigos
19 e 14, ia Lei n'' 5.899 de 5 de julho

de 1973.

LEI N.' 5.963 -

DE 10 DE DEZEMBRO

DE 1973
Acrescenta os parágrafos ô", 7.0 e 8<;>
ao artigo 1°, da Lei n° .1: .452, de 5
de novembro de 1964, e dá outras

-proviâénciaê ,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclcnal decreta e eu sanciono li seguinte
Lei:
Art. 1.9 O artigo 15\ da Lei número
4.4&2, de 5 de novembro de 1.964, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
II§ 6;:' Os óleos diesel e lubrificantes utilizados pelas embarcações nacionais ou afretadas com as prerrogativas de bandeira brasileira, que
operam na navegação de cabotagem,
fluvial e lacustre, ficam isentos do
imposto de que trata esta lei.
§ 7.° Somente poderão gozar de beneficio previsto no parágrafo ant-erior
as empresas de navegação brasileiras,
autorizadas a funcione J peja Buueríntendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM - e que operem
em linhas na navegação de cabotagem, fluvial e lacustre.
â
8.? A Bupertntendêncla Nacional'
da Marinha Mercante> -esuiamentará,
as condições em que tais empresas
poderão gozar da isenção a que se referem as parágrafos anteriores. bem
como estabelecerá, por pet íodos de
seis meses, as quotas de consume
permitidas para cada empresa."
Art. 2.~ Esta lei entrará em vigor
a partir de 1 de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152.° da. Independência e 85.0 de
República..
EMÍLIO G. MÉDICI

José navio pécorc
Márto David Anareazza

LEI N." 5.964 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Estima a Recetta e Fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1974

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O Orçamento Geral da União para o Exercício Financeiro de 1974, composto pelas receita e despesa do Te.
souro Nacional e pelas receita e despesa de Entidades da Ad mmístração Indireta. Autônomas e Fundações instituídas pelo
Poder Publico, estima ~ Receita Geral em Cr$ 71.713.528.000,00 (setenta e um bilhões, setecentos e treze milhões, quinhentos
e vinte e oito mil cruzeiros) inclusive Cr$ 350.000.000.00 r trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) relativos a operações ue crédito a realizar, e fixa a despesa em igual impor tâncía.
Art. 2." A Receita será realizada mediante e arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de
Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo I, com o seguinte desdobramento:
1.

RECEITA

DO

TESOURO

crs

Cr$

2.

1.1

Receitas Correntes ..........•......................•........•.................................
Receita Trtbutária .
54.207.900.800,00
Receita Patrimonial ...................................................•
217.300.000,00
Receita IndustrIal.......................................................
27.300.000,00
Transferências Correntes
3.014.300.200,00
Receitas Diversas.......................................................
738.499.000,00

58.205.300.000,00

1.2

Receitas de Capital ......•...................•.•••.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operações de Crédito
350.000.000,00
Outras Receitas de Capital
700.000,00
Total •..•..•..••......................•.....................................................•..

350.700.000,00

RECEI1'A DE OUTRAs FONTES

DE

ENTIDADES

58.556.000.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTÔNOMAS E FUNDAÇÕES

IN5'I'ITUÍDAS PELo PODER PÚBLICV (exclusíve transferências do Tesouro)

Cr$
2.1

2.2

Receitas Correntes
Receitas de Capital ........•.................................... ,.,

Cr$

.
.

4.926.204.000,00
8.231.324.000,00

......•....................................••••...................•.....................•

13.157.528.000,00

Total Geral ••.•..••••.••.••.•••.•••.••.........••••••.•..•••......•.....................•....•

71. 713.528.000,00

Total

Art. 3.° A despesa será realizada segundo a .díscrírnmacão do Anexo lI, que apresenta a sua composição por Setores e por órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
A -

DESPESAS POR SETORES

Cr$
1.

1.1 Recursos Ordinários

58.556.000.000,00

,

.

Distribuída por Setores (inclusive BNDE, Transferências para o
Distrito Federal e Estados do Acre' e' Guanabara)
;
.
Programas Especiais, Ministério da Indústria e- do Comércio
.
Sob Coordenação Central
.
Outros Encargos (inclusive Inativos e Penslonlstas Civis e Militares)
1.2 Recursos Vinculados
.
Execução a cargo do Governo Federal'

2.

B -

Cr$

Programação à conta de Recursos do Tesouro
38.024.295.000,00

20.820.390.800,00
219.000.000,00
6.371. 775.000,00
10.613.129.200,00
20.531.705.000,00

.

11.195.207.000,00

.
Distribuída por órgãos
Sob Coordenação Central
.
Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios

6.489.407.000,00
4.705.800.000,00
9.336.498.000,00

Programação à conta de Recursos de Outras Fontes de Entidades da Administração Direta e
Indireta, Autônomas e Fundações instituídas pelo Poder Publico . .
.

13.157.528.000,00

Total das Despesas por Setores

.

71.713.528.000,00

.

38.024.295.000,00

,

,

DESPESAS POR ÓRGÃOS

1.

A Conta de Recursos Ordinários
1.1 Poder Legislativo
Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
1.2 Poder Judiciário

,..................
. . . . . . . . . .. . . . .. . .
;

" '

.
186.500.000,00
135.000.000,00
77.036.500,00
'
, ..

398.536.500,00

495.303.900,00

Supremo Tribunal Federal
Tribunal Federal de Recursos
Justiça Militar
.rustrça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Justiça Federal de 1.a Instância
Justiça do Distrito Federal e. dos Territórios
1.3 Poder Executivo
1.3.1 Distribuição por órgãos

.
.
.
.
.
.
.

25.192.400,00
31. 680.200.00
41. 250.000,00
103.331.400,00
213.430.200,00
51. 234.000,00
24.035.700,00

.
.

Presidência da República (inclusive Conselho Nacional de Pesquisas) . .
.
.
Ministério da Aeronáutica.
Ministério da Agricultura
.
Ministério das Comunicações
.
Ministério da Educação e Cultura (inclusive cota-parte do
Salárto-Educação)
.
Ministério do Exército
.
Ministério da Fazenda
.
.
Ministério da. Indústria. e do Comércio
Ministério do Interior
.
.
Ministério da JUstiça
Ministério da Marinha
.
,
Ministério das Minas e Energia
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (inclusive
Fundação IBGE)
.
Ministério das Relações Exteriores
.
.
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e Previdência Social
.
Ministério dos Transportes
.
1.3.2 Sob Coordenação Central
.
Programas Especiais (inclusive central de Medicamentos)
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
.
Fundo de- Desenvolvimento de Programas Integrados
.
Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas . .
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Desenvolvimento. de Programas Especiais de Saúde . . ... ;.;.

37.130.454.600,00
13.379.986.400,00

292.249.100,00
1. 929.869.700,00
613.347.900,00
546.668.300,00
2.901.332.900,00
3.798.183.000,00
807.856.300,00
54.563.000,00
987.805.000,00
360.896.400,00
2.105.626.200,00
235.032.800,00
331. 366.000,00
364.363.000,00
581. 653.000.00
332.118.300,00
2.136.500.000,00
6.371. 775.000,00
754.625.000.00
620.400.000.00
250.000.000,00
793.700.000.00
500.000.000.00
200.000.000,00

Consolidação da Capital Federal
Desenvolvimento da Educação
Reserva de Contíngêncla (Inclusive Novo Plano de
cação de Cargos) . ~
1.3.3 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
1.3.4 Programas Especiais 1.3.5

1. 3.6

2.

.
.
Classifi.
.

325.000.000,00
476.150.000,00
2.451. 900.000,00
300.000.000,00

Ministério da Indústria e do Comércio

219.000.000,00

outros Encargos (inclu.sive Inativos e Pensionistas Civis e
Militares) . .
.

10.613.129.200,00

Transferências para o Distrito Federal, Estados do Acre e
Guanabara
,
.

746.564.000,00

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

A conta de Recursos Vinculados
2.1 Poder Executivo, distribuída por órgãos

o •••

Ministério da. Aeronáutica
Ministério da Agrícalture
Ministério das Comunicações
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Mmístérlo do Trabalho e Previdência Social
Ministério dos Transportes .. 2.2 Sob Coordenação Central
o o

o ••• o ••••••••••
o o o
000

.

••••••••••••••

o •••••••

o ••••• o o ••••••••• o

;

.

~

o •
o ••••••••• o

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o.

Programa de Integração Nacional
Programa de Redistribuição de Terras e Estimulo à Agroindústria do
Norte e do Nordeste - PROTERRA
Formação de Reserva Monetária
.
2.3 Transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União) .
o •••

o o ••••••••••••••••••••••••••••••

o. o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Total das Despesas com Recursos do Tesouro

'"

,

20.531. 705.000,00

6.489.407.000,00
364.902.000.00
84.800.000.00
8.300.000,00
3.700.000,00
1.387.760.000,00
67.000. 000,00
4.572.945.000,00
4.705.800.000,00
1.528.400.000,00
1.018.900.000.00
2.158.500.000,00
9.336.498.000,00
o ••• o ••••••

58.556.000.000,00

3. Despesas â conta de Recursos de Outras Fontes de Entidades da Administração Direta e rndireta, Autônomas e Fundações ínstrtuídas pelo Poder Publico . .

.

13.157.528.000,00

Total da Despesa por órgãos

.

71.713.528.000,00

Parágrafo único. As despesas dos órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público,
realizadas com recursos por eles diretamente arrecadados, serão díscrímmadas em seus orçamentos próprros, aprovados em
conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma de Orçamento Gerel da União e conter
as discriminações por programas, subprogramas, projetos e ati vídades constantes do Anexo lI! desta Lei.
Art. 4.° O Poder Executivo, no interesse da Adminis tração, poderá designar órgãos centrais pera movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.
Art. 5" O Poder Executivo é autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo é autorizado
dito, por antecipação da Receita, até o limite previsto na constituição.

a

realizar operações de cré-

Art. 6° O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante
indicados, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, com as seguintes

rmaüdades:

1 -

Reforçar dotações, especialmente
Contingência;

&'3

relativas a encargos com pessoal, utilizando, como recurso, a Reserva de

II -

Atender
definido
tara de
receitas

programas financiados à conta de receitas com destinação específica, utilizando, como recurso, o
no § 3." do artigo 43 da. Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, dispensados os decretos de abercréditos nos casos em que a Lei deter mina a entrega em forma automática, dos produtos dessas
aos órgãos, entidades ou fundos a que estiverem vinculados;

UI -

Suprir insuficiência nas dotações atribuídas a órgãos que exerçam atividades econômicas, utilizando, como
recurso, a diferença entre as receitas por eles auferidas e recolhidas 00 Tesouro Nacional e as estimadas nesta
Lei;

IV -

Atender insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando come recurso as disponibilidades caracterizadas no item I!I do§ L'' do art. 43, da. Lei D. 4.320, de 17 de março de 1964.
C

Art. 7.° A programação das despesas de capital discriminada nos Anexos II e III desta Lei, atualiza e recodifica
a constante da Lei n." 5.753, de 3 de dezembro de 1971. que aprovou o Orçamento Plurtenual de Investimentos para o
triênio 1972-74.
Art. a." Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e colocar letras e outros títulos de
sua responsabilidade, até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. Inclui-se no montante autorizado neste artigo a colocação dos referidos títulos junto ao Banco
Central do Brasil, de acordo com o que perceítuam os §§ 1.0 e 2.° do art. 49, da Lei n." 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
bem como o § 3° do art. 6°, do Decreto-lei n'' 1.205. de 31 de janeiro de 1972.
Art.

9.... Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152 da Independência e 850 da República.
0

EMíLIO G. MÊDIcr
Attreao Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
M drzo GibsOn Barboza
José Fldvio Pécora
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Aranpe Macedo
Mano Lemas
Marcus Vinicius Pratíni de Moraes
Antonio Dias Leite Junior
João Paulo dos Reis velloso
José Costa Cavalcanti
Hygzno C. Corsetti

-

Os Anexos e Adendos, a que se refere a Lei em apreço,
(A e B) à presente edição.

N. do S.Pb. -

estão

publicados em

Suplementos
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LEI N° 5.965
DE

DE 10
1973

DE DEZEMBRO

Acrescenta parágrafos ao artigo 13,
da Lei n.o 4.324, de 14 de a1Jril de
1964, que instituiu o Conselho se.
aenu e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras proVZdêncULs.

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacícnal decreta e eu sancíono a seguinte
Lei:
Art. L" Ficam acrescidos ao artigo
13, da Lei n.v 4.324, de 14 de abril de
1964, os seguintes parágrafos:
"§ 1" As clínicas dentárias ou odontologfcas também denominadas odontocünicae, as políclinicas e outras
quaisquei entidades, estabelecíuas ou
organizadas, como firmas individuais
ou sociedades. para a prestação de
serviços odontológicos, estão obrigadas
à inscrição nos Conselhos Regi onais
de Odontologia em cuja jurtsd.ção estejam estabelecidas ou exerçam duas

atdvídades ,

§ 2.° As entidades OU firmas já ea,
tabelecídas deverão habíriter-se junto aos Conselhos no prazo de noven-

ta dias :;:. as que vierem a se estabelecer. ou organizar, somente poderão
iniciar as suas atividades ou executar
serviços uepoís de promoverem sua
inscrição.
§ 3.0:> As entidades de que trata esta
Lei estão sujeitas ao pagamento das
taxas de inscrição c das annídades
fixadas pelas Assembléia..:. Gerais dos
Conselhos Regionais de Odontologia
a que estejam vinculadas, respeitado
o limite máximo de dez vezes c valor
correspondente ao cobrado a pessoas
físicas ."
Art. 2.9 Esta Lei entrará em vigot na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
da Independência e 85.° da
República.
152.~

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

LEI N.º 5.966 -

DE 11 DE DEZEMBRO

DE 1973

Institui o Ststemà Nactoruú âe Me~
trolcçía, Normalização e Qualidade
Ltuiustriat, e dá outras providênelas.
O Presidente da Reoúbllca

Faço sabet que o Congress-o Nacional decreta e eu sanciono a seguin..
te Lei:
Art. 10 Ê: instituiria o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, 30m a flnalídede de formular e executar a oouttca nactona
de metrologia. 'n8Tmallzaçâo tr.dustrlal p certificação oe
qualidade de produtos ín tustrtaís.
Parágrafo
único. Integrarão
o
Sistema entidades públtcae ou privadas que exerçam ati vídadea relaciona,
das com metrologia, normalização
Industrial <;. certificação da qualidade
de produtos industriais.
Art. 2" É criado, no Mlnístêrio da
Indústria " do Comércio. o Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualid<tdt:; Industr! al . ..
CONMETRú, órgão normativo do
sistema
rcacfonal
de
Metrologia,
Normalização e QuauC1ad-; Industrial.
Parágrafo único. A composição fi
o funcionamento do CONMETRO
seráotefiddos
no Regulamento
desta Lei,
Art. {" compete ar) CONME'l'RO:
a)
tormv-ar, coordenar e supervisionar 1 política nactona! de me,
trologta, normahzaçao industrial e
certífícaca.i da qualidade de produtos
índustrtais. prevendo mecanismos do
consulta ..j,UE harmonizem os interes,
ees públicos das empresas industriais
e do consumidor;
b)
assegurar a uniformidade e
a. racíonaltaaçãc das unidades de medída utilizadas em toda O território
nacional:
c) estimular
as
atividades de
normalização voluntária no País;
d) estabelecer normas referentes
e, materiais e produtos industriais;
eJ fixar critérios e procedimentos
para certificação da' qualidade de
materiais e produtos industriais;
f) fixar critérios e procedimentos
para apiícação das
penalidades ns
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infração

a

dlspoalttvo da

legislação referente à metrologia. à
normalização índustrral, à certificação da jualídade de produtos índus-

tríaís e 3.0~ atos normatlvos dela
decorrentes,
g) coordenar
a participação nacional nas atividades Intemacíonaís
de metrologia, normalização e ccrt.i,
tícação de qualidade.
Art .. 4~ t criado o Instituto Na,
clonal de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - INMETRO,
autarquia federal, vinculada ao Ministério <ih Indústria e do Comércio,

com personalidade jurídica e patrimônio próprios.
§ 10 O INMETRO

t-erá

sede na

Capital Pederal .
§ 2° Q
Regulamento Geral do
INMETRil será baixado por decreto
do Poder Executívo.
§ 39 O INMETRO será dlrtgfctc
por um Presidente, nomeado, em
comissão, pelo Presidente da República.
Art. 5°
INMETRO será o órgão
executivo central do Sistema definido
DO artigo 1 desta Lei, podendo. mediante autorização do
CONi\lIETRO,
credenciar entidades públicas ou
privadas para a execução de atdvldades de sua competência exceto as de
metrologia legal.
Art. 6° C patrimônio 10 INl\I1ETRO
será constituído da seguinte 'erma:
a) mediante incorporação:
I - de todos os bens e direitos da
União q.re se encontrem direta ou
índíretamcnte. sob guarda, gestão e
responsanílídade do Instituto Nacional de Pesos e Medidas - lNPM;
II - dos bens adquiridos com re;
cursos provenientes da execução de
serviços metrológicos e do Fundo de
Metrologia ~ FUMET;
III - dos recursos financeiros do
FUlVIET pelos saldos verificados na
data de sua extinção.
b)
mediante abertura de crédito
especíal ~1~ Poder Executivo. no valor de até Cr$ 10.000.00U,00 (dez míIhões de cruzeírcs) , como compensação de dotações orçamentárias de
1973.
Parágrarc único. O Ministro
de
Estado da Indústria ~ do Comércio
constituirá Comissão, de que partdcípará um representante do Servi-

°

ço do Patrimônio da União, para
ínventartar Os bens referidos nus
itens I e (I da letra a deste artigo.
Art. 79 Constituirão recursos ao
1NMETRO:

os as dotações orçamentárias e os
lhe vecréditos suplementares que
nham a ser consignados por .ei:
bl os preços públicos que venha ao
cobrar pela prestação de serviços
decorrentes desta Lei;
c) o resultado tias
penalidades
aplicadas te conformidade com a legislação pertinente;
d)
os onundos de convênios que
-erebrados
com
entidades
forem
públicas -iu privadas, para QS objetdvos defíntdos nesta Lei;
eJ outros de qualquer natureza ou
procedência.
Art. 8° O INMETRO terá quadro
próprio de pessoal, coru lotação especifica, constituído de acordo com a.
legislação em vigor.
§ 1" A critério do Poder Executivo
pOderão3eJ transferidos para o ....•
INMETRU. com os respectívos cargos
regimes
ou empregos, mantidos 05
jurídicos, os servidores que, na data
da publicação desta Lei,
estiverem
em exercícíc no
Instituto Nacional
de Pesos e Medidas.
§ 2° Elaborado o quadro de pes.
soal do INMETRO Q3. servidores de
que trata o parágrafo anterio-r, serão
integrados nesse quadro, de acordo
com as normas. que disciplinam a
matéria.
Art. 9° As infrações a. dispositivos
desta Lei E' das normas
baixadas
pelo CONMETRO, sujeitarão o mrra.
ter. isolada ou cumulativamente, às
seguintes penalidadea:
a) advertência;
b) multa, até o máxima de sessenta vezes o valor do salárlo-mínímo
vigente ClO Distrito
Federal, duplícada em caso de reincidência;
c)

interdição;

d)

apreensão;
Inutnteação.

e)

Parágrafo
único. Na
aplicação
destas penalidades e bem assim no
exercício a~ todas as suas atrtbuíções
o INMETRO gozará dos privilégios e
vantagens da Fazenda Pública.
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Art. 10. O Instituto Nacional de
pesos e vledídas - INPM, e o Fundo
de Metrologia - FUMET, serão extintos por decreto do Poder Executivo.
Art. 11. AI; contas do INMETRO
serão submetidas ao Mlnístro de Es..
tado da mcústna e do Comércio que,
com o seu pronuncíamento e a
documenteçàc referida no artigo 42,
do Decreto-lei nv 199. de 25 de fe~
vereiro de 1967, encaminhará ao Tribunal de Contas da União até 30 de
junho do exercício subseqüente.
Art. 12. Permanecerão em vtgor
os dispositivos do Decreto-lei n.c 240,

de 28 de revereíro de 1967, da legisla-

ção e atos normativos dele decorren..
tes, até a extinção do Instituto Nacional de Pesos e Meüldas e do Fundo de Metrologia.
Art. 13. Esta Lei entrara em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposlçêea em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1973;
1&2."

da

Independência

e

35.9

da

República' .
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Rets velloS'o

LEI N. ° 5.967 - DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dá denominaçáo ao aeroporto
supersônico de Manaus

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O aeroporto supersõnlco de
Manaus é denominado "Aeroporto
Eduardo Gomes".
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua pubücaçào. revogadas
as disposições em contrário.
Brasíüa, 11 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
El\iÍLIO G. MÉDICI
J. Ararzpe Macédo

LEI

N.O

5.968

DE 11
DE 1973

DF

DEZEMBRO

rvxa

os vencimentos ias cargos do
Grupo-Serviços Juricucos, e dá outras prootaénaae.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacio,
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classíflcaçâo
dos cargos integrantes do Grupo Serviços Juridicos, constf tuído com
fundamento nas diretrizes estabelecidas na Lei n,v 5.645. de 10 de dezembro de ~ 970, cor-respondem os seguintes vencimentos:
Ntveís
venctmeraos mensais
crs
8J-4 . •
8J -3
8J-2
8J-1

5.300,00
4.700.00
3.900,00
3.000.00

Art. 2.° As diárias .re q ue trata a
Lei n.s 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções, bem co-

mo as .tmportãnctas correspondentes
a parte variável da remuneração prevista no Decreto-lei ri.' 1.IJ25, de 21
de outubro de 1969, relativas aos cargos que integrarem o Grupo - Serviços Juridicos, são a.osorvídas pelos
vencimentos fixadas no a-bago 1.°.
§ 1.0 A partir da iliJ"ÊH1C13 dos atos
de Inclusão dos funcíonarros no Grupo de Categorias Functoners a que se
refere esta Lei. cessara o pagamento
das vantagens especrrtcaca.,
neste
artigo, bem como ele .utr as que, a
qualquer titulo, venham sendo por
e.les percebidas, abrangendo, inclusive, abonos. gratificações de produtívídada e complementos salariais. ressalvados apenas o salário-família e a
gratificação adicional por tempo ce
serviço.
§ 2," Aos funcionários uue em decorrência da apílcação do disposto
neste artigo, sofrerem redução no total da retribuição percebida mensalmente fica assegurada - '3 ctrerenca.
como vantagem pessoal,
nominalmente ídentífícável. que será absorvida, progressivamente, pelos aumentos de vencimentos supervenientes a
esta Lei.
Art. 3.n Somente oooe, ao tnscrever-se em concurso, para ingresso nas
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classes iraciais das Oategórtas Funcionais integrantes do Grupo - Serviços Jurídicos, brasileiros, com a
idade máxima de quarenta anos, que
possuam a condição de bacharel em
Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 4.° E' vedada a contratação,
com terceiros. a qualquer título e sob
qualquer forma, bem como a utilização de colaboradores eventuais te.
tribuidos
mediante rec.bo. pata a
execução de atividades compreendidas
no Grupo - Serviços .run.acoe. ressalvados os contratos em Vigor até a
implantação desse Grupo.
Parágrafo único. A medida que for

sendo implantado o Grupo de que
trata esta Lei nos órgãos em que o
regime jurídico do respectivo pessoal
seja estatutário. ficam extintos
os
empregos regidos pela iegtslaçâo trabalhista a que sejam me-entes tais
atividades, os quais, entretanto, poderão ser transformados em cargos
do mesmo Grupo, de acordo com os
critérios estabelecídos em ato do Poder Executivo.
Art. 5.° Para os atuais ocupantes,
em caráter efetivo, os cargos de natureza jurídica, que irão Integrar as
classes das Categorias Funcíonaís do
Grupo - Serviços .Iurídícos. a respectiva. transposição se fará obedecenco.,
se ao disposto nos artigos 8.9, rtens
II e III, e 12, da Lei n." 5 645, de 10
de dezembro de 1970, vígo-anco os
vencimentos fixados no a! tigo 1.<'
desta Lei a partir da .íata de pubücação dos atos que processarem a referida transposição.
Art. 6." O vencimento aos cargos
ce Juiz do Tribuna! 'Vfl:t.... tt-mo será
de era 5.700,00 (cinco 'U!J e setecentos cruzeiros) mensais.
parágrafo único. O vetor mensal
.de gratíf'ícação de representação do
Presidente do Tribunal Mu-ttlmc será
de Cr$ 1.500.00 (mil e quinhentos
cruzeiros) .
Art. 7.° Ressalvada a gl attf'cação
adicional por tempo de S-:;'L'~ .ço, quaisquer vantagens pecuraárlaa, inetusíve
gratificações eíndenizaçót'l:>,
legalmente fixadas em bases percentuais
Incidentes sobre os «eucímentos à')
funcionalismo cívíl da Un.ào e que
não forem absorvidos petos vencimentos estabelecidos para os cargos u.tegrantes dos Grupos ae que trata a
Lei rJ,° 5.645, de 10 de dezembro de

LEGISLATIVO

1970, nem previstas em -:'lOVOS valores nos respectivos planos dt' cetribuíçào, continuam a ser catoutadas
sobre as Importâncias de vencimento
vigentes para o SIstema de classificação de cargos em extnçào.
Art. 8.'" Observado J disposto nos
artigos 8.". item IH, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
11:170, a aplicação desta Lei dependerá da exístêncra de recursos orçamentários proprtos dos
Minlstérios,
dOE> órgãos Integrantes da Presidência da República, das Autarquias Federais e do Tribunal Marítimo.
Art. 9.° Esta Lei ent.car-r em VIgor
na data de sua publícaçao. revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152C1 da Independência e 85C1 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDIcr

Alfredo Buzaid
Aaatoerto de BarroS Nunes

Oruuuto rteieet
Mán.o GibsOn tsarooza
Anf6nio Delfim "'V~l{.Q
Márw Dmna 4netrenzza

Moura Cavalcant1
Jarbas G. Passarinho
Juuo Barata
J. ArarzP€ Macedo
Máno Lemos
MaTCUS
Vinicius
Pro·tini
de
Moraes
Antônio Dias Leite ruruor
João Paulo dos Re~s v eüoso
Jose Costa Cavaica-ua
Httçíno C. coreeui
LEI N° 5.969
DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1973

Institui o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária e dá outras

prcnndérunue,

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 10 ~ instituído o Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária
- PROAGRO, destinado a exonerar
o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional, de obrigações
financeiras
relativas a operações de crédito, cuja
liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas
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e doenças que atinjam bens, rebanhos
e plantações.
Art. 2° O PROAGRO será custeado:
I - pelos recursos provenientes do
adicional de até 1% (um por cento)
ao ano, calculado, juntamente COm os
juros, sobra os empréstimos rurais de
custeio e investimento;
II por verbas do Orçamento da
União e outros recursos alocados p-e>lo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 3° O PROAGRO será administrado pelo Banco Central do Brasil, segundo normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 4° O PRO AGRO cobrirá até
80% (oitenta por cento) do financiamento de custeio e investimento concedido por instituição financeira.
Art. 5° A comprovação dos prejuízos será efetuada pela instituição fjnanceíra, mediante laudo de avaliação
expedido por entida-de de assistência
técnica.
Parágrafo único. Não serão cobertos pelo Programa os prejuízos relativos a operações contratadas sem aobservância das normas legais e regulamentares concernentes ao crédito
rural.
Art. 6° O Poder Executivo criará
Comissão Especial para decidir sobre;
os recursos relativos à apuração dos
prejuízos.
Art. 7° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

LEI N°

5.970

DE 11
DE 1973

DE DEZEMBRO

Exclui da aplicação do disposto nos
artigos 6°, inciso I, 64 e 169, do CÓdigo de Processo penal, os casos de
acidente de trãnstto. e, dá outras
providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Em caso de acidente- de
trânsito, a autoridade OU agente poli-

clal que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, índependentemente de exame do local, a
imediata remoção das pessoas
que
t-enham sofrido lesão, bem corno dos
veículos nele envolvidos, se estiverem
no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.
Parágrafo único. Para autorizar a
remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim da ocorréncía,
nele consignando o fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as
demais circunstâncias necessárias ao
esclarecimento da verdade.
Art. 2° Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de ) ~173'
152° da Independência e 85°" d~
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N"

5.971 :-. DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre a atividade turtísuca no
Pais e dá outras mnoiaenciae.

O Presidente da República'
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin,
te Lei:
Art. 1° A realização de competições hípicas de corridas, com ou sem
obstáculos, e de. trota com exploração de apostas, é permitida no País
com a alta finalidade de estimular a
criação e o emprego do cavalo nacional nos desportos e atividades
hípicas, nos serviços de campo e
nas lides militares.
Parágrafo
único. Dos
recursos
auferidos com apostas. noventa. e
cinco por cento, no mínimo, deverão
ser empregados para atender a' despesas de interesse hípico e proporcionar assistência social aos prorts,
sionais do turfe, empregados e tra.,
balhadores dos hlpódromoa, na forma
que dispuser o regulamen.c desta Lei.
Art. 2° A autorização para O funcionamento das entidades turrísttcas
será concedido mediante Portaria do
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Permanecem válidas as autorizações concedidas no
regime da legislação - anterior, observado o disposto nesta Lei.
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Art. 39 A autorlzaçao para exploração de apostas sobre competições
hípicas será

concedida

por

Carta.

Patente, juntamente com a homologa,
Cão do Plano Geral de C:0ncursos,
atestada pelo

Ministério

aa

Agrí-

cultura sua viabilidad-e técnica e econômica, bem como que as dependências das entidades atendem aos requisitos mínimos de conforto e se-

gurança.

Art. 49 As apostas sabre competi.
ções hípicas só poderão ser efetuadas
nos recintos ou dependências dos
hipódromos, na sede social, na subsede, em agências e agentes credenciá,
dos das entidades turífstícas autortzadas.
§ l° Como subsedes entender-se.ão

as dependências da entidade, dfstin-

tas da sede, onde se realizarem competições hípicas por ela promovidas.
§ 29 O funcionamento de agências
de apostas poderá ser autorizado até
o máximo de doze por entidade.
§ 3° Salvo convênio entre as entíd~des, nâo poderão
funcionar .agêneras e agente credenciados fora do
Estado onde esteja ocallzada a sede
da sociedade. Igual
restrição prevalecerá para o funcionamento de
agências em municípios do mesmo
Estado em que existem entidades congêneres.
§ 4° O funcionamento de agentes
de apostas será autorizado com <:lo
finalidade de evitar o movimento
clandestino de apostas, desde que
estabelecido um plano de apostas de
âmbito nacional, na forma que se
dispuser em regulamento.
Art. 5° As entídeaes promotoras
de competições hípicas com explora;
ção de apostas, organizadas de acordo
cOm esta Lei ou leg-saçãn anterior,
deverão distribuir,
anualmente, em
prêmios, aos proprtenarios criadores
e profissionais do turfe relacionados
com OS animais classificados em cada
páreo, importância nunca inferior;
a)
a dez por cento do movimento
total de apostas do ano anterior, se
este tiver sido,
em
média,
por
reunião, igualou superior a três mil
vezes O maior salário-mínimo vigente
no País;
b) a cinco por cento do movimente total de apostas ao ano anterior,
se este tiver sido, em média, por
reunião, inferior a três mil e superior
a mil e quinhentas vezes 1,) maior
salárto-mínímo vigente no País;
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c) a três por cento do movimento
total de apostas do ano anterior, se
este tiver sido, em média" por reunião,
igualou inferior a mll e quinhentas
e superior a quinhentas vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único. Não ficam sujeitas às disposições deste artigo as
entidades cujo movimento médio
anual de apostas, por -reuniào, tenha
sido, no ano anterior, inferior a
quinhentas vezes o valor do maior
salário-mínimo vigente no País.
Art. 69 A enturmação dos animais
em cada hipódromo deverá ser feita
de modo a buscar igualdade de condições na disputa, pelo critério de somas
ganhas. na forma disposta em re~
gulamento.
Parágrafo
unico. Nos
Grandes
Prêmios e Clássicos, as condições das
provas serão livremente determinadas
pela entidade turfistica.
Art. 7° As entídanes
promotoras
de corridas com exploração de apostas
realizarão as competições em dias e
horários a serem fixados no regulamento da presente Lei de forma a
não afetar as atlvtdades normais,
públicas e privadas.
Art. 8° Os Códigos de Corridas
organizados pelas entidades turftstí;
cas serão apresentados à Comissão
Coordenadora da criação do Cavalo
Nacional (CCCCN), para serem homolegados por seu plenário.
Art. 99 As entidades que exploram
apostas sobre competições hípicas fi.
cam sujeites ao pagamento mensal
de uma contrfbuíção. destinada à
remuneração e ao custeio das atividades ligadas ao fomento a criação
de equídeos no País, calculada sobre
o valor total do movimento geral de
apostas do mês anterior, de acordo
com a seguinte tabela percentual:
Movimento médio de
Percenapostas, por reunião,
do mês anterior
tagem
de 1 a 1.500 vezes o maior
salário-mínimo vigente

-

no

País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Isento
de 1.501 a 2.000 vezes o
maior salárío-mínlmo vi~
gente no País
0,5%
de 2.001 a 3.000 vezes o
maíor salário-mínimo vt,
gente no Pais
1 %
acima de 3.000 vezes o
maior salário-mínima ví.,
gente no Pais
1,5%
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§ 19 A contrlbuíçáo ãe que trata.
este artigo não será descontada do
valor dos prêmios drstrtbutdos, mas
será deduzida do valor fo movimento
geral das apostas parn efeito de
apuração da renda tíquída da entí,
dade, nos termos do § l°, do artigo
74, da Lel n? 3.807, ::e 26 de agosto
de 1960, com a redação que 111~ deu
o Decreto-lei TI.O 1.129, de 13 de outubro de 1970, e para os Uns do parágrafo único do artigo 1°, desta Lei.
§ 2° Os débitos porventura exts.
tentes na data de publicação desta:
Lei pelo não recolhimento ela contribuição instituída 0010 artigo 8 9 , da
Lei n'' 4.0i:l6, de 18 de julho de 1862,
serão para efeito de cobrança, apurados na forma estabelecida neste
artigo.
Art. 10. O produto da arrecada,
çãc da contribuição a que se refere
o artigo anterior será destinado à
CCCCN para o foment-o à criação e
ao emprego do cavalo nacional nos
desportos e atividades hípicas, nas
serviços de campo e nas ndee militares, para a admlrrístração da própria CCCCN e para ajuda a socíedade turffstdca e, por meio destas, aos
profíssionaís do turfe, empregados e
trabalhadores dos hipódromos.

Art. 11. Os recu-aos recebidos
pela CCCCN serão repartidos mediante plano anual aprovado pelo
Ministro do Exército, nas seguintes
condições:
a} sessenta por cento aos órgãos
da Admmístração Federa"! que cuidam
da criação do cavalo nacional, pertencentes aos Mímstérfos
da Agrí,
cultura e do Exército e, em forma. de
subvenção, a entidades não integrantes dos quadros
daquela. Adn.. i nistração, mas que também cuidem CIO
fomento à criação ~ aprimoramento
do equídeo nacional, incluindo as
entidades responsáveis pelo registro
genealógico de raças de equídeos ;
b) trinta e cinco
por cento em
forma de auxílíos a serem concedidas
a entidades turrrstaccs com movimento de apostas médio, por reunião.
inferior a mil e quinhentas vezes o
valor do maior salárlo.mlnímo vigente
no País, para obras em hipódromos,
aquisição de animais e concessão oe
'Prêmios e em outras formas de t( men.
to à criação do cavalo de puro sa-ngue
de corrida, inclusive através de convênios com associações de criadores e
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outras entidades privadas, mediantesolicitação à CCCCN e deliberação de
seu plenário;
c) cinco par cento em forma de auxilio, exclusivamente para assistência
geral aos profissíonais do turfe, através das respectivas entidades turfísticas, mediante solicitação destas à
CCCCN.

Parágrafo único. As entidades recontribuição devida ao
Banco do Brasil S.A., em conta do
Fundo Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, até o dia 10
de cada mês seguinte ao vencido.
Art. 12. As entidades promotoras
de corridas de cavalo COm exploração
de apostas, localizadas nas capitais dos
Estados e nas cidades de Estados, em
cujas capitais não houver hipódromos
em funcionamento, desde que compro,
vem ter tido, no ano anterior, 11m mo..
vimento geral de apostas igualou superior a trinta ~ ctnco mil vrezes o
valor do maior salárlo-míntmo vigente no País, serão autorizadas a extraír um "sweepstake' anual.
§ i- Ao Jockey Club Brasileiro e ao
Jockey Club de São Paulo é autorizada a extração de dois "sweepstake"
anuais, devendo mediar o intervalo
mínimo de dois meses entre as extrações.
§ 2° As extrações de "sweepstake"
não poderão coincidir umas com as
outras, respeitando-se, na fixação das
datas das novas concessões, o direito
das entida-des Que já explorem essa
modalidade de loteria.
Art. 13. Ressalvadas as concessões
em vigor, a extração dos "sweepstakea" s6 poderá ser efetuada. após a
obtenção, pela entdda-íe interessada,
de autorização do Mmtstéríc da Fazenda, por Intermédio da Secretaria
da Receita Federal, após fi. aprovação
dos Planos de Sorteio.
§ 1" A entidade concessionária assinará termo de responsabilidade pela
fiel execução do plano e pelo pagamento dos prêmios sorteados.
§ 2° As entidades já concessionárias
será emitida ex ottício a respectiva
autorização.
Art. 14, As entidades turfísticas
autorizadas a extrair "sweepstakes"
poderão entregar sua realização à Lo..
teria Federal, mediante convênio a ser
firmado com a Caixa Econômica Federal, em cada extração.
colherão a
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§ 10 Os "sweepstakes" realizados em
convênio com a Caixa Econômica Federal observarão, no que couber, a legislação aplicável a Loteria Federal.
§ 2° Os "sweepstakes" realizados na
forma prevista neste artigo não estarão sujeitos ao depósito de que trata o artigo 15 da presente Lei.
Art. 15. As entidades concessionárias ficam obrigadas a depositar na
repartição fiscal competente, até oito
dias antes da extração, importância
correspondente a cinqüenta por cento

do valor dos prêmios a distribuir.
§ 10 Satisfeitas as obrigações decorrentes do sorteio, o depósito poderá
ser levantado mediante simples despacho exarado no verso do conhecimento do depósito e, nesse documento, que constituirá o comprovante da
despesa, a concessionária passará recibo na forma legal.
§ 2° O depósito a que alude este,
artigo responde pela liquidação dos
prêmios devidos pela concessionária.
Art. 16. O ressarcimento, pelos cofres Iederaís, total ou parcial, do pagamento dos prêmios devidos à conta
do depósito da concessionária, não exclui a ação judicial para reparar os
danos decorrentes do inadimplemento
das obrigações assumidas, nem impede a imediata cassação da autoriza:ção.
Art. 17. Prescreve em noventa dias,
a contar do dia seguinte ao da extração, o direito ao recebimento do prêmio, cuja importância reverterá à entidade promotora do sorteio.
ArL 18. A secretario da Receita
Federal do Ministério da Fazenda designará funcionários para assistirem
e fiscalizarem a execução de cada sorteio e. a extração dos respectivos prêmios, arbltrando-Ihes uma gratificação, que será adiantadamente recolhida pela entidade concessionária aos
cofres do Tesouro Nacional.
Art. 19. Os prêmios do "sweepstake" corresponderão a setenta por cento do valor total dos bilhetes de cada
emissão.
Art. 20. Os bilhetes de "sweepste,
ke" serão vendidos ao público, diretamente ou através da rede de revendedores lotéricos, e terão circulação
permitida em todo o territórlo naclonal.
Art. 21. São aplicáveis ao sorteio
de, "sweepstake" as normas dos De-

eretos-leis números 204, de 27 de fevereiro de 1967; 717, de 30 de julho de
1969, e 1.129, de 13 de outubro de
1970.
Art. 22. Do prêmio maior serão deduzidos seis por cento, destinados ao
jóquei, ao treinador e ao cavalariça
do cavalo vencedor do "sweepstake"
e à Caixa Beneficente dos Profissionais do Turfe, devendo a distribuição
dessa percentagem estar prevista no
plano a ser elaborado pela entidade
promotora do sorteio.
Art. 23. A importação de animais
de puro sangue, de qualquer procedência, será permitida com o fim de
apoiar e estimular o criador nacional, e contribuir para a melhoria dos
plantéís existentes, assegurada a proteção dos rebanhos nacionais contra
epízootíaa.
§ l° Os animais de puro sangue de
carreira, importados como reprodutores, poderão correr DU País, durante
o prazo máximo de três anos, após o
seu ingresso no terrttórto nacional, sem
prejuízo da limitação de idade que tiver sido estabelecida para competição.
§ 2.° E' proibida a exportação de
animais importados para fins de reprodução, salvo prova de ter o animal permanecido no País como reprodutor durante o prazo mínimo de
três anos consecutivos.
§ 3° Os animaís
importados para
fins de disputar competições internacionas. deverão ser exportados dentro
do prazo máximo de sessenta dias
após o seu ingresso :10 território nacional, salvo quando -adquírtdos por
criadores nacionais, ríoando neste ca..
so sujeitos às regras dos §§ 10 e 20
§ 40 Caberá ao Ministério da Agricultura regular as condições de importação.
Art. 24. Além das atribuições já estabelecidas, caberá também ao Ministério da Agricultura fiscalizar Os trabalhos de registro genealógico das di.
ferentes raças de equídeos e. em última instância, dirimir questões EUrgtdas entre criadores e a: entidade
encarregada do registro.
§ 1.9 As entidades encarregadas do
registro genealógico deverão manter
seções ou representações oficiais nos
Estados onde se processe. em maior
escala, a equídeocultura .
§ 2° A administração das seções ou
representações acima poderá ser con-
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fiada a outra entidade, a critério do
Ministério da Agricultura.
Art. 25. Caberá à Comissão Coordenadora da Crtaçâo do Cavalo Nacional fiscalizar o cumprimento da
presente LeJ., exceto no que for da
competência do Ministério da Agricultura, competindo-lhe regular e
controlar a distribuição, recolhimento e aplicação de prêmios, contribuições e recursos na forma que, se dispuser em regulamento.
Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas a Lei n- 4.096, de 18 de julho
de 1962, e. demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
Antônio Deitim Netto
Moura Cavalcanti

LEI N" 5.972

DE
DE

11 DE DEZI:."iIiPflO

1973

Regula o procedimento para o registro da propriedade de bens imóveis discriminados aaministraiuximente ou possuídos pela Unido.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° O Poder Executivo oro-noverá, até 31 de dezembro de 1975,
o registro da propneaaae .ros tleu:;
imóveis da União:
I - discriminados admíntstrattvamente, de acordo com a Jegtslaçâo
vigente;
II possuídos ou ocupados por
órgãos da Administração Federal e
por unidades militares, durante vipl..e
anos, sem interrupção nem oposição
.s
Art. 2° O requerimento da Untâo,
firmado pelo Procurador da Fazenda
Nacional e dirigido ao Oficial do Registro da circunscrição ímobtllárta (la
situação do imóvel, será ínstrtndc
com:
I - decreto do Poder Executivo,
discriminando o imóvel, cujo texto
consigne:
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1° a círcunscríção judiciária ou
administrativa, em que esta situado
o imóvel, conforme o critério adotado
pela legislação local;
2° a denominação do imóvel, se
rural; rua e número, se urbano;
3° as características e as confrontações do imóvel;
4" o título de transmissão ou a
declaração da destinação pública do
imóvel nos últimos vinte anos;
5" quaisquer outras clrcunstâ.ncías
de necessária publicidade e que possam afetar direito de terceiros.
II - certidão lavrada pelo Serviço
do Patrimônio da União (5, P. U .),
atestando a inexistência de contestação ou de reclamação feita adratnístrativamente, por terceiros. quanto
ao domínio e à posse do imóvel registrando.
Parágrafo único. A transcrição do
decreto mencionado neste artigo independerá do prévio registro do título anterior, quando inexistentes ou
quando for anterior ao Código Civil.
Art. 3" Nos quinze dias segumtea
à data do protocolo do requerimento

da União, o Oficial do Registro verificará se o imóvel descrito se acha
lançado em nome de outrem. Inexiatindo registro anterior, o oficial procederá imediatamente à transcrtcào
do decreto de que trata o artigo 2°,
que servirá de título aquisitivo da
propriedade do imóvel pela União.
Estando o imóvel lançado em nome
de outrem, o Oficial do Regtstro,
dentro dos cinco dias seguintes ao
vencimento daquele prazo, remeterá o
requerimento da União, com a declaração de dúvida, ao Juiz Federal competente para decidi-la.
Art. 4° Ressalvadas as disposições
especiais constantes desta lei, a dúvida suscitada pelo Oficial será processada e decidida nos termos previstos na legislação sobre Registros
Públicos, podendo o Juizo ordenar, de
ofício ou a requerimento da Umào, a
notificação de- terceiro para, no pr-azo
de dez dias, Impugnar o registro com
os documentos que entender.
Art. 5.° Decidindo o Juiz que a dú . .
vida unprccede, o respectivo escrivão
remeterá, incontinenti, certidão do
despacho ao Oficial, que procederá
logo ao registro do imóvel. declarando, na coluna das anotações, que a
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dúvida se houve como improcedente,
arquivando-se o respectivo processo.
Art. 6" A sentença proferida da
dúvida não impedirá ao interessado o
recurso à via judiciária, para a. defesa de seus legitimos interesses.
Art. 7" Esta lei entrará em vigor

LEI N.9

5.974 DE

DE 11

DE ~EZEMBRO

1973

na data de sua publicação, revogadas

Dzspõe sobre a competência criminal
para o rroceseo e julgamento d08
membros do Ministério Públlco da
União.

as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

EMíLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid
Antônio Delfim Netto
LEI N° 5.973

DE

11 DE DEZEMBRO

DE 1973

Estende aos municípios que menciona
a jurisdição das Juntas de CcmciZiação e Julgamento de Cclatitui,
no aetoao do Espírito Santo; de

Petrópolis, Itaperuna e Três Rios,
no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.0 A jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento de oo'utína, no Estado do Espírrto Santo, peasa a abranger 05 municípios de Ibí.,
raçu, São Gabriel da Palha, Pancas e
Baixo Guandu, no referido Estado.
Art. 2.9 A jurisdição da Junta de
Petrópolis, no Estado de Rio de Janeiro, fica estendida ao município de
'I'ereaópolía.

Art. 3.° Estende aos municípios: de
Miracema e Santo Antônio de Pádua
a jurisdição da Junta de Conciliação
e Julgamento de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 4.° Estende a Jurisdição da
Junta de Conciliação e Julgamento de
Três Rios, no Estado do Rio de .Ia.,
neíro, aos municípios de Rio das Flores, Vassouras e Miguel Pereira.
Art. 5.9 Esta Lei entrará em vígci
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Lei:

Art. 1.0 Compete, originariamente,
ao Tribunal Federal de ReCurS('13 processar e julgar os membros do MInistério Público da Untãc nas Infrações penais comuns.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos crimes da
competência da Justiça Militar, da
Justiça Eleítoral e do 'I'ribunal do
Júri.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de desem bro de 197'3;
da Independêricta e 35. 9 da
República.
152.0

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.975

DE 12

DE OEZEIVI';RO

DE 1973

Fixa os valores de cencimentos dos
cargos dos Grupos - Outras ,Hivi~
cuuies de Nível Superior e Artesanato, do Quadro permanente
do
Senado Federal, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclo,
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Leí:
Art. 1° Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento efetivo, íntegrantes dos Grupos ~ outras At,i~
vidades de Nível Superior e Artesana.
to, do Quadro Permanente do Senado
Federal, a que se refere a Le-i núme5.645, de 10 de dezembro de 1970,
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eorrespondem OS seguinteg vencimentos:
I - Grupo - Outras Atividades de
Nível Superior.
NíveIs
Vencimentos Mensais
Cr$
5.300,00
4.700,00
4.400,00
3.900,00
3,700,00
3.300.00
3.000,Oe

SF.NS-7
SF.NS.6
SF·NS-S
SF-NS·4
SF.NS.3
SF·NS-2
SF.NS-j
II -

Níveis

Grupo-Artesanato
Vencimentos Mensais

crs
SF.ART-S
SP·ART-4
SF_ART·3
SF_ART-'2
SF·ART-j

..
.
..
..
..

2.000,00
1. f..OO,OO
1. 200,00
800,00
SOO,OO

Art. 2.° Aos servidores do (.;Juao!{)
Permanente do Senado Federal, In,
cluídos nos Grupos de que trata esta
Lei, aplícam.se as disposições dos artigos 29 e seus parágrafos. € 3. 9 e seu
paragrafo único, da Lei nO 5.903, de
9 de julho de 1973, estendendo-se aos
inativos o preceituado nc artigo 4.9 e
seus parágrafos da mesma- Leí •
Art. 3.9 Os vencimentos, fixados no
Artigo 1° desta Lei, vigorarão a partir da data de publícaçào dos atos de
transposição de cargos para as Categorias Funcionais correspondentes.
Art. 4° A medida em que ferem
sendo implantados as Grupos a que
se refere esta Lei e Os criados e es.
truturados na forma da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970, se·
râo extmtos os empregos regidos pela
legislação trabalhista a que sejam
inerentes tais atividades, mediante
supressão, quando vagarem, ou trans,
formação em cargos integrantes dos
referidos Grupos, de acorde com Os
critérios estabelecidos pelo Poder zxe,
cutivo.
Art. 5.° observado o dlsposto nos
artigos 8°, inciso lII, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do

senado Federal bem assim por outros
recursos a esse fim destinados, na for ...
ma da legislação pertinente.
Art. 69 Esta Lei en trará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152.Q da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
nurea« Buzaid
LEI N." 5.976 - DE 12 DE DEZE.'VJ:8RO
DE 1973

Fixa Os valores de oenaimentoe dos
cargos do Grupo - Outras Atiotâades de Nível Superior do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte
Lei:
ATt. 1.° Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento efetivo "oo
Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados que compõem as Categorias
Funcionais do Grupo a que se retere
esta LeI, criado e estruturado com
fundamento na Lei n,v 5.645, de 10 de
dezembro de 1970. correspondem os
seguintes valores de vencimentos:
Níveis -

Vencimentos Mensais

o-s
CD-NS-7 .
CD-NS-6
CD-NS-S
CD·NS-4
CD-NS-3
CD-NS-2 .
CD-NS-j .

s.300 00
4.700.00
4.400,00
3.900,00
3.700.00
3.300,00
3.000.00

Art. 2.° Aos cargos Integrantes do
Grupo de que trata esta Lei e respectivos ocupantes aplica-se o disposto
nos artigos 2.°, e parágrafos, e 3."', e
parágrafo único, da Lei n.v 5.902, de
9 de julho de 1973.
Art. 3.° Os inativos, aposentados em
cargos correspondentes aos do Gl'IlPO
de que trata esta Lei e dos demais estruturados e criados na forma da Lei
n," 5.645, de- 10 de dezembro de 1970,
farão jus à revisão dos proventos, de
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acordo com o disposto no artigo 4.", e

seus parágrafos, da Lei n." 5.902, de
9 de julho de 1973.
Art. 4." A gratificação de que trata
a Lei

n,"

1,234, de 14 de novembro de

1950, passa a ser calculada na base De
vinte por cento dos respectivos vencimentos, fixados no artigo},o desta
Lei, de acordo com o disposto no paÚnlCO do artigo 2.°. da Lei n."
5.921, de 19 de setembro de 1973.

rágrafo

Art. 5.° E' vedada a utllízaçâo

de

colaboradores eventuais, retrfbuidos
mediante recibo para a execução de
atividades compreendidas no Grupo...
Outras Atividades de Nível Superror .
Parágrafo único. A medida que for
sendo implantado o Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, ücam

extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista a que sejam ine-

rentes tais atividades, os quais, ensretanto, poderão ser transformados em
cargos do mesmo Grupo, de acordo
com os crrtertos estabelecidos em Resolução.
Art, 6° A transformação de cargos
de qualquer denominação em cargos
das Categorias do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior somente
poderá ocorrer depois de processados
todos os casos de transposição de
qualquer Grupo, dependendo da exis-

tência de recursos orçamentários suficientes e adequados.
Art. 7.° Os vencimentos fixados nesta Lei vigorarão a partir dos Atos de
inclusão de cargos no novo síste na..
Art. 8.° Observado o disposto nos
artigos 8.0, item III. e 12, da Lei número 5.645. de 10 de dezembro de 1G70,

as despesas decorrentes da aplícaçâo

desta Lei serão atendidas pelos cecurpróprios da Câmara dos Deputados, bem como por outros recursos

80S

a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 9.° Esta Lei entrará em vtgor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 19'73;
152.° da Independência
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buza'l-d

e

85.°

da

LEI N." 5.977 DE

DE 12
1973

DE DEZE.i~BRO

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo-Outras Atividades
de Nível Médio do Quadro Permanente da Câmara dos Depuuuias, e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faca saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de clasalfícação
dos cargos de provimento efetivo 00
Quadro Permanente da Câmara dos

Deputadas que compõem as Categorias Funcionais do Grupo a que se refere esta Lei, criado e estruturado
com fundamento na Lei n° 5.645, de
10 de dezembro de 1970, correspon...
dem os seguintes valores de vencimentos:
Níveis - Vencimentos Mensais

c-s
CD-NM-'í
CD-NM-6
CD-NM-5
CD-NM-4
CD-NM-3
CD-NM-2
CD-NM-1

2.300.00
2.10000
l. 900.00
l. 700,00
1. -iOOOO
l.000,00
~OO,OO

Art. 2.° Aos cargos integrantes do
Grupo de que trata esta Lei, e ~'espec
tivos ocupantes aplica-S/e o disposto
nos artigos 2.0 • e parágrafos, e 3.~, e

parágrafo único. da Lei D.O 5.902, de
9 de julho de 1973.
Art. 3.° Os inativos, aposentados em

cargos correspondentes aos do Grupo
de que trata esta Lei e dos demais estruturados e criados na forma da Lei
n." 5.645, de 10 de dezembro de "lV70,
farão jus à revisão dos proventos de
acordo com o disposto no artteo 4." e
seus paeágraros, da Lei n.'' 5.902, de
9 de julho de 1973.
Art. 4.° A gratificação de que trata
a Lei D.O 1.2'34, de 14 de novembro de
1950. passa a ser' calculada na base de
vinte por cento dos respectivos venci-

mentos fixados no artigo 1.0 desta Lei,
de acordo com o disposto no parágrafo
único do artigo 2.°, tia Lei n." 5.921, de
19 de setembro d-e 1973.
Art. 5.° E' vedada a utilização de C('Iaboradorec eventuais, retribuídos me-
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diante recibo, para execução de

a~.Jvi

dades compreendidas no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio.
Parágrafo único. A medida qu-e for
sendo implantado o Grupo-Outras "Ativídades de Nível Médio, ficam extin-

tos os empregos regidos pela legislatrabalhista a que sejam inerentes
tais atividades, os quais, entretanto,

ção

podem ser transformados em cargos

do mesmo Grupo, de acordo com 05
critérios estabelecidos em Resolução.
Art. 6,° A transformação de cargos
de qualquer denominação em cargos
das Categorias Funcionais do -Grupo'Outras Atividades de Nível Médio somente poderá ocorrer depois de processados todos os casos de transposição de qualquer Grupo. dependendo
da existência de recursos orçamentárío, suficientes e adequados.
LEI NQ 5.97õ -

DE

Art. 7.° Os vencimentos fixados
nesta Lei vigorarão a partir dos a tos
de inclusão de cargos no novo sistema.
Art. 8.° 'Observado o disposto nos
ar-tigos 8.(>, item IH, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos próprios da Câmara dos Deputados, bem como por outros recursos a
e.5Si:: fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 9.° Esta Lei entrará em vigor
na data -de sua. publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro
15~.(}

da

Independência

e

de 1973;
85.° da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

12 DE

DEZEMBRO DE

1973

Estima a Recette e .Fixa a Despesa .do Distrito Federal para o Exercício Finenceiro de 1974.

o

Presidente da República

Feco saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

1Q O Orçamento do Distrito Federal. para o Exercício Financeiro
de 1974, composto, na forma do Art. 62, da Constituição, pelas receitas
e despesas do Tesouro, dos. Úrg_ãos da Administração Indireta e das Fundações,
estima a Receita ém Ci-$ .1.229.388.q39,OO (~Ul11' hilhão, duzentos e vinte
C" nove milhões, trezentos e oírenta e oito mil, e trinta e nove cruzeiros) e ítxa
a Despesa em igual, lmpcrtancfa: .
Art.

Art. 2 Q A Receita do Distrito Federal será realizada de acordo com o
seguinte. desdobramento:

1.

Cr$ 1.00

RECEITA DO TESOURO
~ RECEITAS CORRENTES

1.1

Receít a T: íbutárta . .
.
Receita Patrimonial ..••...•.•
Receita Industrial .•.........•
Transferências 'Correntes
Receita' Diversas . . . . .....

1.2

~

.
410.703.000
51.882.600
363.000
422.026.000
29.819.000

RECEITAS DE CAPITAL·
Alienação de Bens

Móveis

140.445.000
e

Imóveis. . . •
TransféTêndàs de Capital......
Outras Receitas de Cepítal.v , ,

TOTAL. . .

911.793.600

201.000
140.243.000
1.000

------- ------....-

1.055.23S.600
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RECEITA DOS óRGiI.OS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇõES
(Exc1usive Transferências do Tesouro)

2.1 - RECEITAS CORRENTES
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL

..
.

TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA.........

113.202.760
60.916.679

-------

171.119.139

1. 229.388.039

Art. 3 9 A Receita do Distrito Federal será realizada:
pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos e outras Re...
ceitas Correntes e de Capital. de acordo com a legislação em vigor,
relacionada no Anexo I. da presente Lei: e
II -- pelos Orcãos da Acmínístr ação Indireta e Fundações, 11(.\ forma pr evista em seus respectivos Estatutos e/ou Regimentos.

I

Art. 49 A despesa do Distrito Federal dividir-se-á em:
I
Despesas do Tesouro; e
11 ,....... Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações.
excluídas as transferências do Tesouro.
Art. 59 A Despesa do Tesouro. a que se refere o item I, do Artigo
anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no Anexo
II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:

1.

DES?ESA POR PIIOGRAMA

Cr$ 1,00

Administração .'. • .......•.....••• < • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Agropecuária • • ...........••..•....•....•......•••
Assístêncta e Frcvídêncfa
.
Defesa e Segurança ...............•................
Educação . . •.......................... ,
.
Energia .•.......•........•.......•••••.•••••••.
Habitação e Planejamento Urbano •..•.••.•••.•.•..•
Saúde e Saneamento .•.•..••..•..•••.•..•.••.•......
Transportes . • • • •.•.•..•.•.•.•.••.•..•..•..•.••

259.151.600
35.556.000
21.bOõ.OOO
138.113.000
238.212.000
16.550.000
88.909.000
222.930.000
33.909.000

TOTAL
2.

1. 055.238.600

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
Poder Executivo
Gabinete do Governador ....................•..•...•
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação
Departamento de Turismo .....•...•....••.........••
Administração das Unidades Desportivas de Brasília ...•
Procuradoria-Geral • .1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Secretaria do Governo •.........••....••..•.•...••••
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante
Região Administrativa Il __ Gama •.....•.••...•••••
Reqtãc Administrativa lI! -- Taquatínqa •....•..•..•.•
Região Acimíntstratíva IV -- Brazlândía ..•.........•...
Reqtão Administrativa V -- Sobradinho
.
Região Administrativa VI __ Planaltina •.•..•..•..•••

10.616.000
6.013.000
4.203.000
3.026.000
6.910.000
52.194.000
3.230.000
9.287.000
13.39".000
3.29.i.COO
7.111.000
5.033.000
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Cr$ 1,00
Administração do Setor
Residencial Indústria e
Abastecimento o o o • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o
Secretaria de Administração -o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o
Secretaria de Finanças
o o o ••• o o • o •••• o ••• o • o o
Secretaria de Educação e Cultura o o • • • • • • • • • • o • o • o o o o
Secretaria de Saúde o o o o o o o o. o o o • • • o • • o • o o o • o o-o o o'
Secretaria de Serviços Sociais
.
Secretarta de Viação e Obras
.
Secretaria de Serviços Públicos o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o •
Aoonntstração da Estação Rodoviária de Brasília
.
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana o. o o • • • • • • o o o o
Secretaria de Agricultura e Produção o o o o • o • o • • • • o • • • o
Secretaria de Segurança Pública o o o • o o o o • o • o • o o o • • o o
Policia Militar do Distrito Federal
o •••••• o ••
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal o o o o o o • o o o o o

SUBTOTAL .

1.045.818.600

Órgão Auxiliar do Poder Legislativo
Tribunal de Contas do Distrito Federal

TOTAL

4.481.000
36.968.000
101.628.600
230.319.000
183.745.000
19.4U8.COO
125.311.000
20.492.000
1.846.000
20.185.000
35.556.000
48.953.000
55.160.000
36.800.000

-------

9.420.000

.

1.055.238.600

Art. 6 Q A Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e d3S Fundações, a que se refere o item li, do Art. 4- Q desta Lei, será realizada de acordo
com o seguinte desdobramento sintético. que apresenta a sua composição por
Programa e respectivos órgãos incumbidos de sua realização:

1.

DESPESA POR PROGAMA
Admínistração . .
o •••••••••
Agropecuária . . . o • • • • • • • o • • o o • o o o o o o o o o o • • • • • • • •
Assistência e Previdência
o ••••• o ••• o ••• o •• o • o o
Educação o o • • • • • • • • o • • • • • o o o o o o o o o o o o o o o o • • • • o o o
Habitação e Planejamento Urbano o • • • • • o • o o o o o • o o o • • •
Saúde e Saneamento .. o • o • • • o • o o • • o • • • o • • • • • • • o • o • o
Transportes . o • • • • o o o o • o • o o • o o o • • • o o o o o o o • o ' • o o • o

TOTAL ••••
20

C'$ LeO
4.715.510
10.923.000
224.250
170.000
7.000.000
149.786.679
1.300.000
174.149.439

DESPESA POR óRGÃO (Excluídas as Transferências do Tesouro)
Companhia de Ãgua e Esgotos de Brasília _ CAESB
Companhia Llrbantzndora da Nova Capital do Brasil -

NOVACAP . . .

89 o 786.679

7.000.000

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Fe...

deral _ DER/DF................................

1.300.000

Fundação Educacional do Distrito Federal •..... o o o o
Fundação Cultural do Distrito Federal................
Fundação Hospitalar do Distrito Federal. . . . . . . . . . . . . . . .
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal .... o o • •
Fundação Zoobotêníca do Distrito Federal o • • • • • • o o o
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central -

50.000
12iJ.üOO
60. JOO.000
224.250
100923.000

CODEPLAN . . .
TOTAL . .

...-_----4.745.510

174.149.439
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Art. 71' Durante a execução orçamentária, fica o Governador do Distrito
Federal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 200fc, da Re ...
cetta Orçada. podendo, para 0- respectivo financiamento, anular, total ou par...
ctalmente, dotações- orçamentárias, na forma. prevista no item Hlv do § lQ. da

Lei nv 4.320. de 1.7 de março de 1964..
8" Fica' o Governador do 'Distrito Federal autorizado a:
I .- tomar as ~roidas necessárIas'
ájustar os dispêndios ao efetivo
comportamento da Receíta:
II
realizar operações de .cr.édito. por antecipação da Receita, obedecido
o limite previsto na Constituição; e
Hl
firmar C?nyênios. com ,8 União para administração e cobrança dos
tributos previstos na presente Lei.
Art.

para

Art. 9(l O Governador do Distrito Federal, mediante Decreto:
I _ indicará órgãos centrais para movimentação das dotações atribuídas às
diversas Unidades Orçamentárias, segundo dispõe o Art. 66, da Lei
n" 4.320, de 17 de março de 1964; e
II _ aprovará, até 31 de dezembro do ano em curso, quadros de detalhamenta dos Projetos e Atividades integrantes da presente Lei.
Art. 10. __ Os Orçamentos dos Órgãos da Admdnístração Indireta e das
Fundações, aprovados de conformidade com a legislação vigente, deverão díscrlminar as receitas por fontes e categorias econômicas, e, da mesma forma do
Orçamento do Distrito Federal, alocar as despesas por programas, subproqramas,
projetos e atividades.
./
Peráqrafo único. Os quadros de detalhamento de despesas a qUE' se refere .» Art. 9 Q , item Il , desta Lei 12' os Orçamentos dos Órgãos de Administração
Indireta e das Fundações serão publicados no «Distrito Federal», até 31 de
dezembro do ano em curso.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1Q de janeiro de 1974.
Brasília, 12 de dezembro de
República.
EMÍLIO

G.

1973;

152 9

da

Independência e 85 9 da

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Os Anexos, a que se refere a Lei em apreço, estão publicados em Suplemento
à presente edição.
LEI N9

5.979

DE
DE

12

DE DEZEMBRO

1973

Dispõe sobre doação de terreno (la
União à Companhia Braeúeira de
Alimentos - CaBAL e dá outras providenCias ~

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 Fica o Serviço 10 Patrimônio da União àutorizadoa promover a trensrerancía, por doação,
para o patrímõnío da Companhia
Brasileira de Alimentos - COBAL -

do terreno com a área aproximada
de 65 ha (sessenta e cinco nectares) ,
que assim se descreve: partindo do
ponto 1, situado 'na conftuêncta SW
da BR-232 com a BR-101, mede ..••
800,00 m até o ponto 2, confrontando com a BR-I01; do ponto 2 ao ponto 3 mede 340,00 m: do ponto 3 ao
ponto 4 mede 120,00 m; do ponto 4
ao ponto 5 mede 660,00 m, controntando do ponto 2 ao ponto 5 com o
Jardim São Paulo; do ponto 5 ao
ponto 6 mede 340,00 m; do ponto 6
ao ponto 7 mede 360,00; do ponto
7aoponto 8 mede 800,00 m; uo ponto
8 ao ponto 9 mede 150,00 m, Iimltendo-se do ponto 5 ao ponto 8 com terras restantes do Engenho CUrado;

ATOS

do ponto 9 ao ponto 10 mede 420,00
m, confrontando com a BR-232: e,
finalmente, ao ponto 10 ao pouco
inicial 1 mede em curva, 80,00 m, com
a corda de 54,00 m, raio de 44,00 m
e ângulo central de 809; integrante
de área maior, denominada Engenho Curado, de propriedade da União
Federal, situada em Recife, no Estado de Pernambuco. de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 7.602, de 1970.
Art. 29 Ü valor do terreno deverá
ser apurado por ocasião da outorga
do termo de transferência, a ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrtmôníc da União.
Art. 39 A Companhia BrasUelra de
Alimentos - COBAL - objetivando
o aumento de sua participação no capital da Centrais de Abastecimento
de Pernambuco SA-CEASA-PE - incorporará ao patrimônio desta o terreno a que se refere esta Lei.
Art. 49 A Centrais de Abasteci.
mento de Pernambuco SA ~
CEASA-PE - destinará o terreno a
finalidades ligadas ao Sistema jcactonal de Centrais de Abastecimento, de
que é instrumento de gestão a Companhia Brasídeíra de AlimentosCOBAL - de acordo com o Decreto
n.e 70.502, de 11 de maio de 1972.
Art. 5.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
M aura Cavalcanti
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DE DEZEMBRi)

Dispõe sobre aforamento de terreno
da Unido à cemaannui Brasileira
de Alimentos COBAL
e dá
outras providencias.

O Presidente da Repúbltca , Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover
a transrerencía para o patrimônio da
Companhia Brasileira de Ahrnentos
- COBAL - mediante contrato de

aforamento, dispensadas as formalídades do Art. 100 do Decreto-Ieí número 9. 76{], de 5 de setembro de 1946,
do domínío útil do terreno -íe acrescidos de marinha com 19.666.9902 m2
(dezenove mil, seiscentos e sessenta e
seis metros- quadrados e nove mil novecentos e doís centímetros quadrados), situado na Rua Couto Magalhães nvs 105 - 117 ~ 131 e )75, e
junto e depoís do nv 187, do Distrito
de São Cristóvão, próximo ao Largo
de Benfica, no Estado da Guanabara.
Art. 29 A Companhia Brasileira ce
Alimentos - COBAL - ficará isenta do pagamento do valor 0.0 dommio
útil do terreno a que se refere o artigo anterior, a ser apurado por ocasião da lavratura do contrato de aforamento pelo Serviço do Patrímônío
da União.
Art. 39 O domínio útil da área a.
que se refere o artigo 1Q desta lei se
destina à permuta pelos miovcoe de
propriedade do Estado da Guanabara situados na Estrada Intendente
Magalhães (Campínho) , na Rua Aristides Caíre (Méíer) e na Praia do
Pinto (Lebíon) , de acordo com o
Convênio celebrado em 8 de setembro de 1971 entre o Mínistérío da
Agricultura, o Estado da Guanabara,
a Companhia Brasileira de Altmen'oa
- CüBAL ~ e a Central de Abastecimento do Grande Rio - CEAGRI.
Art. 49 A Companhia Brasiletra de
Alimentos _ CüBAL - e o Estado
da Guanabara ficarão isentos do pagamento do foro, enquanto o domínio útil do terreno referido no »rt ,
19 permanecer no seu patrímônío,
bem como de Jaudêmíos nas transferências que vierem a efetuar.
Art. 59 A permuta prevista no };rt.
39 deverá realizar-se mediante compromisso do Estado da Guanabara de
conceder prazo, não inferior a cinco
anos, para que o Ministério da. Agricultura promova a desocupação da
área a que se refere o Art. 19.
Art. 69 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973·
1529 da Independência e 8;')9 d~
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura CavalcanU
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5.981 -

LEI N9

DE

DE 12 DE DEZEMBRO

Exclui da Jurisdição

da

Junta de

Conciliação _~ Julgamento sediada
em Montes claros, 1fJstaito de Mi-

nas Gerais, as Comarcas que menciona.
o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19

São excluídas da -Jurls-

díção da Junta de Conciliação e Julgamento de Montes Claros,
Estado
de Minas Gerais, criada pela Lei nc
5.310, de 18 de

agosto de 1967, as

Comarcas de Pirapora e .Ianuária..
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor
na data de Sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

LEI N° 5.983 -

DE 12 DE DEZEMBRO

DE 1973

1973

MÉDICI

Altredo Buzaid

Altera o Decreto-lei n" 610, de 4 de
junho de 1969, que cr10u os Quadros
Complementares de Oficiais da.
Marinha..

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lQ Os Quadros Complementares de Oficiais do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzüeiros Navais, do
Corpo de Engenheiros e TéCnICOS
Navais e do Corpo de Intendentes ce
Marinha, criados no Ministério na:
Marinha pelo Decreto.lei nv 610, da
4 da junho de 1969, destinam-se a.
suprir os claros nos efetívcs autcrísados.
Parágrafo único. Os Oficiais elos
Quadros Complementares sxercerao
cargos em Organizações Militares da
Marinha, em terra ou a bordo dos
navios, de acordo com as necessidades
e qualificações.
Art. 2 Q OS Quadros Complementares terão a seguinte constituição:
Capitão-de-Fraga-ta
Capitão-de-Corveta

LEI N9

5.982

DE 12 DE DEZEM;::RO
DE

1973

Concede pensão especial a Madalena
Maria Yvonne Tuçliaferro ,

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1Q E' concedida a Madalena
Maria Yvonne Tagltaferro, uma pen;
são mensal especial de valor correspondente a cinco vezes o maíor salário-mínimo vigente no PaÍS.
Art. 20 Esta Lei entrará em vigor
na data de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 12 de dezembro de 1973;
da Independência e 859 da
aepública.

1529

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Capitão-Tenente
Prtmeírc-Tenente
§ 10 O efetivo em cada. posto dos
Quadros Complementares será fixado, anualmente, pelo Poder Executivo, com base no total de claras exíatentes nos correspondentes
Corpos
de Oficiais de carreira.
§ 2. 0
Na fixação do efetivo a que
se refere o parágrafo anterior, serão
Observadas as necessidades da Mari..
nha em cada posto, levando em consíderação o adequado acesso.
§ 30 Para renovação, equilíbrio e
regularidade de acesso 1105 Quad~os
Complementares, o Poder EXecutIVO
poderá aplicar o disposto no artigo
103, da Lei n" 5.774. de 23 de dezem ..
bro de 1971 (Estatuto dos Militares),
para os postos de Capitão-de-Fragata e Capitão-de-Corveta, fixando
proporções de acordo com as necessidades da- Marinha.
Art. 30 Os Quadros Ccmplemen..
tares serão formados por pessoal de
nível universitário, diplomado por
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Institutos, Faculdades ou Escolas
oficialmente reconhecidos pelo Governo Federal, que eansnae- às seguintes condições:
- Concluir com aproveitamento
Curso OU Estágio de Adaptação ao
Oficialato;
- Servir por três anos corno Of1~
clal da Reserva em serviço ativo;
- Ser selecionado pela Comissão
de Promoções de Oficiais.
Parágrafo único. As condições cona,
tentes neste artigo nevem ser seus.
feitas na ordem em que estão Indícedas.
Art. 4° Poderá candidatar-se
matricula em Curso ou Estágio de
Adaptação ao Oficialato pessoal de
nível universitário que contar menos
de vinte e oito anos de idade no dia
1° de janeiro do ano em que o Curso
ou Estágio de Adaptação ao Oftcíalato será iniciado e que satisfizer aos
demais requisitos estabelecidos na'
regulamentação da presente Lei. Aos
candidatos que sejam praças da ativa
da Marinha poderá ser concedida
tolerância de até dois anos no limite
de idade.
§ 1" O Ministro da Marinha baixará instruções para a seleção dos candidatos à matrícula no Curso ou Es~
tágic de Adaptação ao Oficialato.
§ 2 9 Quando candidatos apresen..
tarem idênticas condições na avalração efetuada durante a seleção, a
seguinte prioridade será obedecida
para a matrícula:
I - Segundos-Tenentes da Reserva, oriundos dos Centros e Escolas
de Formação de Ofícíaís da Reserva
da Marinha;
H - Segundos-Tenentes da neser.,
va, oriundos dos Centros e Escolas de
Formação e Preparação de Oficia is
da Reserva das demais Forças Armadas;
IH - Praças oriundas do Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada e do
Corpo do Pessoal Subalterno do Corpo
de Fuzileiros Navais;
IV - Civis.
Art. 5" O Ministro da. Marinha
baixará instruções para a organização
e funcionamento dos Cursas e dos
Estágios de Adaptaçã-o ao Oficialato;
§ 1° Para efeito da remuneração e
durante o
precedência hierárquica,
Curso ou Estágio de Adaptação ao
á
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Oficialato, os candidatos de que trata
o artigo anterior serão conslderadcs
Guardas-Marinha, exceção feita para
os Segundos-Tenentes da Reserva
oriundos dos Centros e Escolas de
Formação de Oficiais da Reserva da
Marinha e dos Centros e Escolas de
Formação e Preparação de Oficiais
da Reserva das demais Forças Armadas, que são considerados SegundosTenentes.
§ 2° O desligamento do Curso ou
Estágio de Adaptação ao Oficialato
poderá ser feito em qualquer fase do
seu funcionamento, por ato do Mmistro da Marinha.
§ 3° As praças
mencionadas no
item IH do § 2" do artigo anterior,
que forem desligadas, poderão reternar ao CPSA ou CPSOFN na situação
que tinham ao serem matrículados
DO Estágio de Adaptação ao Oficialato.
§ 4° Todas as vantagens
e prerrogativas concedidas ao candidato
cessarão na data do seu desligamento
ao Curso ou Estágio de Adaptação ao
Oficialato.
Art. 6° Os candidatos aprovados
no Curso ou Estágio de Adaptação ao
Ofícíalato serão nomeados SegundosTenentes da Reserva da Marinha, se
ainda não tiverem este posto, e
imediatamente designados para o
serviço ativo.
ê
1° A designação para o Serviço
Ativo do Segundo-Tenente da Reserva não implicará em compromisso de
tempo mínimo de prestação ele servíco podendo, a qualquer tempo, ser
licenciado a pedido. ou licenciado
ex ollteto a bem da disctplina.
§ 21' A
precedência
hierárquica
entre os Segundos-Tenentes da Reserva em serviço ativo obedecerá a classificação final obtida no
Curso ou
Estágio de Adaptação ao Oficialato e,
em caso de Igualdade, será obedecida
a precedência já enunciada no § 21'
do Art. 4".
Art. 7° Ao completar três anos ce
serviço como Oficial da Reserva em
serviço ativo, o Segundo, Tenente será
licenciado ex ottícío a não ser que
tenha encaminhado requerimento na.
forma prevista no artigo 8" desta Leí ,
§ 1° Os
Segundos-Tenentes ao
serem licenciados, nas condições esta..
belecídas neste artigo, receberão seis
soldos de Segundo-Tenente como indenização.
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§ 2'" Os
Segundos-Tenentes
da
Reserva em serviço ativo que forem

bJ de Capitão-de-Corveta
três
vagas por merecimento e uma por
licenciados, a pedido ou ex cfíício, a
antigüidade; e
c) de Oapítâo-de-Fragata - pele
bem da disciplina, antes de terem
completado três anos de serviço nesta
orrtérío único de mer-ecimento.
situação, não farão jus
indenização
§ 2° Outras condições peculiares
financeira.
de acesso, nos Quajros Complementares. serão estabelectaas na regulaArt. 8° No período compreendido
mentação da presente LeI.
entre cento e vinte e noventa dias,
antes de completar três anos de ser ..
Art. 11. Aos Oficiais que integram
viço como Oficial da Reserva em
os Quadros Oomplemenbarea criado',
serviço ativo, os Segundos-Tenentes
na forma do Decreto.lel n- 610, de
poderão requerer sua
permanência
definitiva nos Quadl'Os
Oornptemen4 de junho de 1969, é assegurada a'
tares de Oficiais da Marinha.
situação atual, no tocante a posto.
§ 1" A Comissão de Promoções de
antigüidade e demais prerrogativas e
Oficiais selecionará os requerentes de
direitos.
acordo com as nor mas e req uisi tos
Parágrafo único. Aos candidatos
que forem estabelectdos na regulaaos Quadros Complementares que se
mentação da presente Lei.
encontrarem em Curso ou Estágio de
§ 2° O Ministro da Marinha desAdaptação ao Ofícíatato na data da
pacnará os requerimentos, de acordo
publicação desta Lei, serão garanti.
COm a seleção realizada pela Cormsdos os direitos previstos no Decretosão de Promoções de Oficiais e com
lei n" 610, de 4 de junho oe 1909:
o numero de vagas existentes.
Art. 12. Os Oficiais de que trata
3" Os Oficiais que
tíverem o artigo 11 que, na data da publicaseu requerimento deferido serão
ção desta Lei, contarem menos de
nomeados Primeiros - Tenentes dos
três anos de serviço após a nomeação,
Quadros Complementares de Oficiais .
poderão beneficiar-se da indenização
prevista no § 1'1 do artigo T, desde
§ 4" A precedência hierárquica en.,
que
requeiram dem15'SR<1 do serviço
tre Os Oficiais nomeado" na mesma
ativo
no período compreendido entre
data será a que vigorar por ocasião
cento e vinte e noventa dias antes
da nomeação.
de completar três anos de serviço.
§ 5° Os Oficiais que tiverem seu
Art. 13. Aos candtdatos aos Quarequerimento indeferido serão lícencíados no serviço ativo e.e oittcia e
dros Complementares que se enconreceberão indenização financeira de
trem em Curso ou Estágio de Adaptaacordo com o disposto no § 1° do
ção
ao Oficialato, na data da publiartigo 7°.
cação da presente Lei, que venham
Art. 99 Ressalvado o disposto nesa ser nomeados Oríciars dos Quadros
ta Lei; os Oficiais doa. l~uadr<Js ComComplementares, devido ao estabeleplementares terão as mesmas honras,
cido no artigo 11, estende-se o .dísdireitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades e remuecração previa,
posto no artigo anterior.
tos em Leis e Regulamentos para os
Art. 14. Fica extinto o Quadro
Oficiais de carreira.
Complementar do Corpo de Saúde.
Art. 10. Aos oüciats dos Quadros
Art. 15. As despesas com a exe,
Complementares serão aplicadas no
cuçâo da presente Lei serão atendique couber. as disposições do Reguladas pelos recursos orçamentários do
mento, para a Marmha (la- Lei de
Minístério da Marmha, sendo as
Promoções dos Oficiais da Ativa das
indenizações previstas nesta Lei atenForças Armadas, ressalvadas as determinações estabelecidas na presente didas pelos elementos de despesa
correspondentes ao pagamento de
Lei e em sua regulamentação.
pessoal militar da auva.
§ l° As vagas em cada posto serão
Art. 16. O Poder Executivo repreenchidas:
gulamenta-rá a presente Lei no prazo
aI de Capitão-Tenente - por crfde sessenta dias, a contar da data
térío exclusivo de antigüidade:
de sua publicação.
à
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Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85'<' da
República.
G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
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Parágrafo umco.
São Categorias
Funcionais integrantes do Grupo e
em Classes, conforme
estabelecido no ato e que se refere
este artigo e de acordo com o Anexo:
1 - Técnico Judiciário código
dístrlbuídas

8TF-AJ-021;

2 -

Taquígrafo Judlcíár.ío -

r.6dl..

go STF_AJ-022j

DE DE'ZEMBRO

Declara Antônio Francisco Lisboa "O Aleijadinho" - Patrono da Arte no Brasil.

3 - Auxiliar Judiciário código
STF-AJ-023;
4 - Agente de Segurança JUdIciárla - código sTF-AJ-024;
5 - Atendente Judiciário - código
8TF_AJ-025.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nac:onal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 E' declarado Antônio Francisco Lisboa - "O Aleijadinho"
Patrono da Arte no Brasil.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República .
EMÍLIO

Jarbas

G.

MÉDICI

G.

Passarinho

LEI N° 5.985 DE

DE 13 DE DEZEMBRO

1973

Fixa os vaZares de vencimentos dos
cargos do Grupo - Atzvidades de
Apoio Judiciário. do
Quadro Permanente da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal. e dá outras pro~

ouiénctae,

o

Presidente da República.
Faca saber que o Congresso Na
dona] decreta e eu sancíono a segumM

te Lei:
Art. 19 O Grupo - Atividades de
Apolo Judiciário do Quadro Permanente da Secretaria do Suprema Tribunal Federal, designado pelo Código

STF_AJ_020, compreende Categorias
Funcionais integradas de cargos de
provimento efetivo, a que são inerentes atividades de apoio judiciário, de
graus superior e médio. discrímínadas. nível por nível, em deliberação
do Tribuna.l e mediante portaria de
seu Presidente.

Art. 2° Poderão Integrar as Categorias Funcionais a que se refere o
artigo anterior, bem como
as oca
Grupos Outras Atividades de Nível
Superior, Serviços Auxítiares, Servaços de Transporte Oficial e POl tarra,
Artesanato
e Outras Atrvrdades de
Nível Médio, mediante transformação
ou transposição, os cal' 60S at.uats,
vagos ou ocupados em caráter efetivo, cujas atividades guardem correlação com as discriminadas no ato a
que se refere o arbiao anterior e,
quanto às últlmas.. nos decretos ao
Poder Executivo que houverem estruturado os Grupos resnectivos OOSH..
vando-se os critérios estabelecidos, respectivamente, naquele ato e nos mesmos decretos.
§ 1" Poderão também integrar as
Categorias Funcionais
mencionauas
neste artigo, quando necessarro para
completar o número de cargos da
lotação aprovada, mediante transrormação, outros cargos, ocupados ou
vagos, de atribuições não correlatas
com ae das Categorias Funcionais que
os devam absorver.
§ 2° completada a implantação do
novo Plano, nos termos deste artigo
e do parágrafo anterior, e das normas estabelecidas no ato a que se
refere o artigo 19 , reauza.csc-á prova
prevista no artigo 3 9 , § 19 , considerando-se provisória, em relação aos
aprovados e ctassmc snos, a primeira
transformação ou transposição dos
seus atuais cargos em outros tnte..
grantes das classes tntc-ar e Intermediária da Categoria Funcional de Técnico .Iudícíárlc, ou das classes de OUM
tras Categorias Funcíonats do Grupo,
estruturadas na mesma /Inha de progressão. e definitiva a transformação
desses cargos em outros da classe
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final da mesma Categoria Funcional
de Técnico Judiciário.
§ 3° Caso não seja preenchida, na.
forma do parágrafo anterior, a lotação fixada para a classe final, se-rá
ela completada mediante a trarisfor.,
mação de cargos vagos, de qualquer
denominação, do Quadro da Secretaria do Supremo Tribuna'; Federal,
05 quais serão provido'>, dispensado c
interstício, com a progressão funcional de que trata o parágrafo

único do artigo 10.

Art. 3° Os critérios aetettvos, para
efeito de transformação ou transpost,
çâo de cargos para as Categortas
Funcionais, serão prevtstcs no ato a
que ~E' refere o artãao 1° e guardarão
semelhança, atendidas as con vemen-

elas e as necessidades específíces dos
trabalhos do Supremo Tribunal Federal, com os fixados pelo Poder
Executivo, nos termos do artdga 99 ,
da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
§ 1° Para a integração na classe
final da Categoria Funcional de Técnico Judiciário, por transformacão
definitiva de outros cargos, nos termos do § 2° do artigo anterior. seus
ocupantes deverão ser portadores do
título de Bacharel em Direito e lograr aprovação e classificação em
prova competitiva especifica, de carã,
ter elimina tório, regulada por ato
regimental.
§ 29 Ainda após a transposição ou
transformação dos cargos os respectlVQS ocupantes ficarão sempre sujeitos
a cursos intensivos de
aperfeiçoament-o, instituídos para correta execução dos objetivos do novo Plano.
Art , 49 Ressalvado o disposto nos
artigos 5'" e 6° desta Lei, o ingresso
nas Categorias Funetonais integrantes do Grupo - Atividades de Apoio
Judiciário far-se.á na classe inicial,
mediante concurso público de provas,
ou de provas e títulos.
Parágrafo único, São requisitos
para ingresso nas classes rmcraia,
além da idade máxima de trinta e
cinco anos:
I - para a Categoria Funclonal de
Técnico Judiciário, diploma
de Bacharel em Direito;
11 - para a Categorte Funcional de
Taquígrafo Judiciário, diploma ou
certificado de conclusão de curso
superior, Ou habilitação legal equiva-

lente, da área das Ciências Humanas
e Sociais e das Letras, correlacíonados com as atribuições da Categoria
Funcional, além
da correspondente
formação especializada.
IH - para a Categoria Funcional
de Auxiliar Judiciário, certificado de
conclusão do ciclo colegial ou ensino
do segundo grau, ou de nível equívelente, e prova de matricula no segundo período letivo, no mínimo, de um
dos cursos superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração;
IV - para as ceteaonas Funcío,
nata de Agente de Begurança Judiciária e Atendente Judiciário, certrfL
cada de conclusão do curso ginasial
ou oitava série do primeiro grau ou
de nível equivalente;
V - demais exigêneías constantes
das instruções reguladoras de concursos, inclusive no tocante à Iorma;
çâo
profissional especializada.
Art. 50 Os cargos da classe inicial
da Categoria Funcional de Técnico
Judiciário serão providos, em ate
1/3 (um terço) das vagas, mediante
progressão funcional de ocupantes da
Classe final da Categorta de Auxiliar Judiciário, satisfeita a exigência
do inciso I, do parágrafo único, do
artigo 4°; e os da classe inicial da
Categoria de Auxiliar Judiciário, em
até 1/6 (um sexto) das vagas, me,
diante progressão funcional de ocupantes da classe final da Categoria de
Atendente Judiciário, bem corno, em
até mais 1/6 (um sexto r mediante
ascensão funcional de ocupantes da
classe final da Categoria de Agente
Administrativo, do Grupo
Serviços
Auxiliares, satisfeita, em ambos os
casos, a exigência do inciso IH do
mesmo parágrafo,
Art. 69 Os cargos da classe ínlctal
da Categoria de Atendente .Iudicláríc
serão providos, em até 1/3 (um terço)
das vagas. mediante ascensão fun..
cíonal de ocupantes da classe final
da Categoria de Agente de Portaria,
e os da classe intermediária da mesma Categoria, em até 1/6 (um sexto)
das vagas, mediante ascensão fun..
cional de ocupantes da classe final
da Categoria de wrotonsta Oftclal,
ambas do Grupo
Serviços de
Transporte Oficial e POrtaria. saüsfeita, em qualquer dos casos, a extgêncía do inciso IV, do parágrafo
único, do artigo 40 •
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Art. 7° A progressão funcional
tivo e tiverem seus cargos tranafor..
far-se.á pela elevação do funcronártc
mados ou transpostos para o novo
à
classe imediatamente superior
sistema de classificação, passarão a
àquela a que pertencer, observada,
ter exercício em Brasília.
quando for o caso, a respectiva espeAr.t. 13. São criados, na Secre,
cialidade, e obedecerá ao critério de taria
do Supremo Tribunal Federal,
merecimento, na torma estabelecida
no Grupo - Serviços Auxiliares, três
em Ato regimental ou regulamentar.
cargos da Categoria Funcional de
Agente Administrativo, Código .....
Art. 8° Poderá haver ascensão
funcional de ocupantes de classes
STF-SA-801, e oito cargos da Categoria Funcional àe Datilógrafo, Códl.,
finais das Categorias Funcionais In,
go STF-SA_802; no Grupo - Outras
tegrantes dos demais Grupos da Secretaria do Supremo Tribunal Fe- Atividades de Nível Médio, dois carderal para as classes iniciais do Grugos da Categoria Funcional de Auxipo - Atividades de Apoio Judlcíárío,
liar Operacional de Serviços Gerais,
ressalvado o disposto Y"lOS artigos
Código STF-NM-I006, e um cargo da
59 e 6 9 •
'Categoria Funcional de Telefonista,
Código STF_NM_1044.
Art, 9° A época da realização das
progressões ~ das ascensões Juncir-Parágrafo único. Os cargos prenais será estabelecida em Ato regulavistos neste artigo serão providos
mentar ou regimental.
por concurso público, sendo que os de
Agente Administrativo, três dos ele
Art. 10. Os candidates à progres.
Datilógrafo, os de Auxiliar Operasão e à ascensão funcionais deverão
cional de Serviços Gerais e o de Tele.,
submeter-se a cursos intensivos e
fonista, na medida em que se ferem
especificas e à prova seletiva, exlgfnextinguindo os empregos, atualmente
do-se, ainda, nos casos rie ascensão e
ocupados, de Protocoüsta (trêsj , Mede progressão da classe final de Cacanógrafo (três), Copeiro (dois) e
tegoria diversa, o atendimento ao níOperador de PAEX I um" da Tabela
vel de escolaridade fixado para o
de Pessoal Temporário da Secretaria
Ingresso na Categoria Funcional.
do Supremo Tribunal Federal, fícanParágrafo único. ,\ progressão à
do extintos, desde logo, cinco empregos vagos de Mecanógrafo, da mesma
classe final da oateaorta de Técnico
Tabela.
Judiciário sujettar.se-é às exigências
do
artigo 39 , § 1°, realizando-se,
Art. 14. Aos níveis de classificaanualmente, desde que haja vagas, a
ção dos cargos integrantes do Grupo
prova competitiva específica de que
- Atividades de Apoio Judiciário, a
trata aquele dispositivo.
que se refere esta Lei, do Quadro
Art. 11. Aos atuais funcionários,
Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, criado e estru..
mediante petição a ser formalizada
junto ao órgão de pessoal, no prazo
turado com fundamento na Lei núde trinta dias, contado da. publicação
mero 5.645, de 10 de dezembro de
desta Lei, será facultado permanecer 1970, e constantes do Anexo, são atrinos cargos de que são ocupantes
buídos os seguintes vencimentos:
efetivos, com os direitos. vantagens e
Vencimentca
obrigações da situação anterior.
Nesse caso. taís cargos passarão a
Níveis
Mensais
constituir Quadro Suplementar em
extinção, juntamente com aqueles
CR$
ocupados pelos que não lograrem
habtlltação no processo seletivo.
STF-AJ-8 ......... 5.200,00
Art. 12 C disposto no artigo anSTF-AJ-7 ......... 4.600,00
terior aplica-se aos runctonãncs do
STF-AJ-6 ......... 3.900,00
Quadro Suplementar Instituído pelo
STF-AJ-5 ......... 2.800,00
artigo 7°, da Lei nv 4.279, de 4 de
STFA-J-4 ....... " 2.400,00
novembro de 1963, observado, porém,
STF-AJ-3 ......... 2.000,00
1.500,00
quanto a direitos e vantagens. o estaSTF-AJ-2
STF_AJ-l ......... 1.300,00
belecido no artigo 10 da mesma LeI
e ficando revogados o seu artdgo 11
e respectivos
perágraros. Os que,
Parágrafo único. Os vencimentos
dos cargos integrantes de outros Grunão tendo exercitado a opção, lograrem aprovação no processo focle.. poa. previstos nos artigos 2° e 4°, da

.........
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Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, serão OS fixados nas leis que lhes
correspondam,

Art. 15.

As

diárias de

a Lei nv 4.019, de 20:ie

que trata
dezembro

de 1961, e respectivas absorções, bem
como a gratificação de nível uníversitáno, referentes aos cargos de que
trata esta Lei, ficarão absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados
no artigo anterior e nas leis indicadas
no seu parágrafo único.
§ 1.0 A partir da vigência do Ato
de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionaís,
cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens espe..
cífícadas neste artigo,
§ 2.° Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro de
Pessoal da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, à medida que os
respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias
Funcionais integrantes dos demais
Grupos estruturados ou criados na rccma da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 16. A gratificação adicional
por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro Permanente da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal, que
forem incluídos nos Grupos de que
trata esta LeI e nos demais estruturados ou criados na forma da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, será calculada de acordo com o
disposto no artigo 10, da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964.

Art. 17. Aos atuais funcionários
que, em decorrência desta Lei, passarem aperceber, mensalmente, retrtbuíçâo total inferior à que vinham
auferindo de' acordo com a legislação
anterior, será assegurada a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma do dtsposto no artigo 4.° e respectivos parágrafos, da Lei Complementar número 10, de 6de maio de 1971.
Art. 18. Os vencimentos fixados no
artigo 14 desta Lei vigorarão a partir da data dos Atos de inclusão de
cargos no novo sistema, a que se referem os §§ 1.0 e 2.°, do artigo 15.
Art. 19. Os ocupantes de cargos que
integrarem as classes das Categorias
Funcionais dos Grupos, a que se refere .esta Lei ficarão sujeitos ao re-

gíme de quarenta horas semanais de
trabalho
Parágrafo único. Os ocupantes dos
cargos integrantes do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior ficarão
sujeitos à jornada de trabalho estabelecida pela Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, de conformidade
com as necessidades do serviço, observado o mínimo de trinta horas semanais.
Art. 20. Os atuais inativos farão jus
à revisão de proventos com base nos
valores de vencimentos fixados no
Plano de Retribuição para os cargos
correspondentes àqueles em que se
tenham aposentado, de acordo aom o
disposto no artigo 10, do Decreto-lei
n.v 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1.0 Para o efeito do disposto neste
artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para
os proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente sobre a
parte do provento correspondente ao
vencimento básico, aplicando-se as
normas contidas nos artigos 15, 16 e
17 desta Lei.
§ 2.° O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o fixado para a Classe de Categoria Funcional que houver absorvido o cargo
de denominação e símbolo iguais ou
equivalentes ao daquele em que se
aposentou o funcionário.
§ 3.° O reajustamento previsto neste
artigo será devido a partir da publicação do primeiro Ato de Inclusão de
cargos na Categoria Funcional respectiva.
Art. 21. As funções integrantes do
Grupo-Direção e Assistência Intermediária-s, necessárias aos serviços dos
órgãos do Tribunal, serão por este
criadas, na forma do artigo 5.°, da Lei
Complementar n.v 10, de 6 de maio
de 1971, respeitados os prtncípíos de
classificação e níveis de valores vigorantes no Poder Executivo e dentro
dos limites das dotações orçamentàrias.
Art. 22. Observado o disposto nos
artigos 8.°, inciso lII, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da uoücação desta Lei serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do
Supremo Tribunal Federal, bem como
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por outros recursos a esse fim destinados na forma da legislação certa-

nente .
Art. 23. 'Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1973:
152.0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

AlfredO Buzaid

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 14
de dezembro de 1973.
LEI N.O

5.986

DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1973

Fixa os ccsoree de vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento suoenoree, do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências.

o

Presidente da. República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 O Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da secretaria do Supremo
Tribunal Federal, designado pelo Código STF-DAS-100, compreende os cargos de provimento em comissão' a que
são inerentes atividades de direção dos
órgãos da Secretaria e de assessoramento no mais alto nível da hierarquia do Tribunal, discriminadas, nível
por nível, em uelíberaçâo deste e mediante portaria de seu Presidente.
Parágrafo único.
O Grupo será
constituído pela Categoria Direção
'Superior, designada pelo Código STFDAS-10l, e pela Categoria Assessoramento Superior, designada pelo Código STF-DAS-102. uma e outra integradas pelos cargos constantes do
Anexo.
Art. 2." São reclasslfieados ou
transformados em cargos de provimento em comissão, integrantes do
Grupo de que trata esta Lei, os atuais
cargos em comissão, vagos ou ocupa-

nos.
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Art. 3. 0 São criados, na Secretaria
do Supremo 'I'rlbunal Federal, no
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e na Categoria Assessoramento Superior, nove cargos em Cormssâo
de Assessor Judiciário, Código STFDAS-I02, privativos de Bacharéis em
Direito, a serem providos, sem prejuízo de livre exoneração a qualquer
tempo, mediante processo de seleção
regulado no ato a, que se refere oarttgo 1.0 desta Lei.
Art. 4.0 O provimento dos cargos
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código STF~
DAS-IOO, rar-se-á por ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
devendo recair em pessoas que satisfaçam os requisitos legais e regulamentares e possuam a qualificação
específica da área relativa à direção
ou ao assessoramento e experiência.
exigida para o respectivo exercício. de
acordo com o que dispuser o regulamento da Secretaria.
§ 1.0 As nomeações para os cargos
de direção, Código STF-DAS-IOl, e
para o cargo de Assessor da DiretoriaGeral, serão de livre escolha do Presidente.
§ 2,0 As nomeações para os cargos
de Assessor de Ministro, Código STFDAS-I02. privativos de Bacharéis em
DIreito, rar-se-ão mediante livre indicação dos Ministros junto aos quais
devem servir os nomeados.
§ 3.0
Sem prejuízo de livre exoneração, a qualquer tempo, o Assessor
de Ministro será exonerado na mesma
ocasião do afastamento definitivo. por
qualquer motivo, do Ministro que o
houver indicado ou junto ao qual servir, ficando revogado o parágrafo único do artigo 14. da Lei n." 4.27Y, de
4 de novembro de 1963, A exoneração
não obstará nova: nomeação. sob indicação de outro Ministro, por período correspondente ao restante do prazo estabelecido no parágrafo seguinte,
admitida, nessa hipótese. a prorrogação prevista no mesmo parágrafo.
§ 4.° O Assessor de Ministro servirá,
salvo exoneração, pelo prazo de dois
anos, prorrogável, pelo mesmo ou menor período, se assim o propuser o Ministro Junto ao qual servir e o Tribunal
aceitar a justtttcaüva da prorrogação.
Art. 5.0 Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento em comissão, integrantes do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores do Quadro
Permanente da secretaria do Supremo
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nos

termos dos artigos anteriores e da Lei
n." 5.645, de 10 de dezembro de 1970,

e constantes do Anexo. correspondem
os seguintes vencimentos:
Vencimentos

Níveis

Mensais
Cr$
7.500,00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

STF-DAS-4
STF-DAS-3
STF-DAS-2
STF-DAS-1

Art. 6.° Os vencimentos fixados no
artigo 5." vigorarão a partir da vigência dos 81to3 de inclusão de cargos no
novo Grupo.
Art. 7.° As diárias de que trata a
LeI n." 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções, e as gratiflcacões de nível universitário e de
representação, referentes aos cargos
que integram o Grupo a que se refere

esta Lei, são

absorvidas,

em

cada

caso, pelos vencimentos fixados no artigo 5.°.
Parágrafo único.
A partir da vigência dos atos individuais que Incluírem os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos
que integram o Grupo de que trata
a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem
como de outras que, a qualquer título,
venham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação
adicional por tempo de serviço.
Art. 8.° O exercicio dos cargos em
comissão do Grupo de que trata esta
Lei é incompatível com a percepção
de grettrícaçâo por serviços extraordinários e de representação de gabinete.
Art. 9.° A transformação dos atuais
cargos efetivos de Diretor de Serviço,
em cargos em comissão da mesma
denominação, dar-se-á quando vagarem os primeiros, só então podendo
ser providos os novos cargos.
§ 1.0 Os atuais ocupantes de cergos efetivos referidos neste artigo perceberâo os vencimentos fixados nesta
Lei, ficando por eles absorvidas as
diárias de que trata a Lei n." 4.019,
de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, e as gratificações de
nível universitário e de representação.
§ 2.° A gratificação adicional por
tempo de serviço dos Diretores de Ser-

vica efetivo será calculada na forma

do ~ dísoosto no artigo 10, da Lei núme-

ro 4.345, de 26 de junho de 1964.
§ 3.° Se extintos por lei ulterior, em
face de conveniência da Administração
do Supremo 'I'rrbunal Federal, independentemente de sua vacância, os
cargos efetivos de que tratam este artigo e os parágrafos anteriores, seus
ocupantes ficarão em disponibilidade,
com vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço.
Art. 10. As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão etendidas
pelos recursos orçamentários próprios
do Supremo Tribunal Federal, bem
come por outros recursos a esse fim
destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Alfredo Bueaiâ

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 14
de dezembro de 1973.
LEI N,9 5.987, DE

DE 14
1973

DE DEZEMBRO

Fixa os vencimentos dos cargos
do
Grupo-Tributação, Arrecadação
e
Fiscalização, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Aos níveis de classtflcaçâo
dos cargos integrantes do Grupo-Tributação, Arrecadação e Píscalizaçâo, a
que se refere a Lei nc 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
vencímcntcs
Niveis

TAF-5
TAF-4
TAF-3
TAF-2
TAF-1

Mensais
Cr$
5.700,00
5.300,00
4.70000
4.400.00
3.500,00

ATOS DO PODER

Art. 29 A gratificação de exercício
e parcelas instituídas pelos Decretosleis nos 1.024, de 21 de outubro da
1969 e 1.108, de 24 de junho de 1970,
as diárias de que trata a Lei n 94.019,
de 20 de dezembro de 1961, e respectdvas absorções, as diferenças mensais
de que tratam os artigos 103 e 105, do
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro
de 1967, relativas aos cargos que integrarem o Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, são absorvidas
pelos vencimentos fixados no artigo
anterior.
§ 19 O pagamento das vantagens
especificadas neste artigo, bem como
de todas as outras que, até a entrada
em vigor desta lei, venham sendo percebidas pelos funcionários, a qualquer
titulo, mclusíve sob a forma, de ano
nos, diferença de vencimentos, gratdncaoâo de produtividade e complementos salariais, cessará a partir da
vigência dos atos de inclusão dos referidos funcionários no Grupo de Categorias Funcionais a que se refere
esta lei, ressalvados, apenas, o salário
família e a gratificação adicional por
tempo de serviço.
§ zv Aos funcionários que, em C1ecorrêncía da aplicação do disposto neste artigo, sofrerem redução no total
da retribuição percebida mensalmente, fica assegurada a diferença, corno
vantagem pessoal, nominalmente IdentificáveL que será absorvida, progressrvamente, pelos aumentos supervementes a esta lei.
Art. 39 Somente poderão inscrever-se
em concurso, para ingresso nas classes
Iniciais das Categorias mtegrantes do
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, brasileiros, com idade máxima de trinta e cinco anos, que tenham curso superior ou habilitação legal equivalente.
parágrafo único. A aprovação em
concursos realizados para o provimento dos cargos do sistema de cjassincação anterior à vigência da Lei n9
5.645, de 10 de dezembro de 1970, cue
integram o Grupo-Tributação, Arrecacíaçã., e Fiscalização, não habilita o
candidato ao ingresso previsto neste
artdgo.

Art. 49 Os vencimentos fixados IH.l
artigo 19 desta lei vigorarão a partn
da data dos atos de transpcsíçâc ou
transformação dos cargos para as classes das Categorias Funcionais do Gru··
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po-Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Art. 59 Vetado.
Art. 61? Observado o disposta nos ar ~
tigos av, item In, e 12, da Lei n 9 ..
5.645, de 10 de dezembro de 1970, ae
despesas decorrentes da'lplicaçã'1 desta Lei serão atendidas pelos recursos
orcamentários próprios do Ministério
da- Fazenda, do Instituto do Açúcar e
do Alcool e do Instltuto Nacional da
Previdência Social.
Art. 79 Esta Lei entrará em VIgor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíçôes em contrário.
Brasílla, 14 de dezemurc de l!:17a;
da Independência e 859 da
República.

1529

EMíLIO G. :VT.iilI'::l

Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
J.liarcus Vinicius Pratini de Morais

LEI N9 5.988 -

DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1973

Regula os direitos autorais e dá outras providências.
o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Título

I

Disposições Preliminares

Art. 19 Esta Lei regula os direitos
autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e direítcs que lhe são conexos.
li? Os estrangeiros domiciliados
no exterior goz-arão da proteção dos
acordos, convençóes e tratados rattrícados pelo Brasil.
§ 2!,l Os apátridas
equiparam-se,
para os efeitos desta Lei, aos nacionais do pais em que tenham domicílio.
Art. 2.° Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens
móveis.
Art. 39 Interpretam-se restrttrva.,
mente os negócios jurídicos sobre direitos autorais.

*
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Art. 49 Para os efeitos desta Iet,
considera-se:
I - publicação - a comunicação
da obra ao público, por q ualII -

quer forma ou processo;
transmissão ou emissão
difusão, por

III -

IV

a

meio de ondas

radioelétricas, de sons, ou de
sons e imagens;
retransmissão - a
emtssao,
SImultânea ou posterior, da
transmissão de uma empresa
de radiodifusão por outra;
reprodução - a cópia de obra

literária, científica ou artística
bem como de fonograma;

V VI -

contrafação - a
não autorizada;

reprodução

obra:

em colaboração - quando é próduzida em comum, por dois ou mats
autores:
a)

b)

anônima -

quando não se íncn-

ca o nome do autor, por sua determinação, ou por ser desconhecido;
c) pseudôníma -

quando o autor

se oculta sob nome suposto que lhe
não possibHita a identificação;
d) inédita - a que não haja 5100
objeto de publicação;
e) póstuma a que se publique
apos a morte do autor;
f) originária a criação prímtgena;
g) derivada a que, conatítuínco
criação autônoma, resulta da adapaaçâo de obra originária;
VII - fonograma - a nxaçêo, exclusivamente sonora, em suporte material;
VIII - videofonograma - a fíxaçac
de imagem e som em suporte material;
IX - editor - a pessoa Iísíca oU
jurídica que adquire o direito exclusivo de reprodução
gráfica da obra;
X - produtor:
a) fonográfico ou vídeofonogràríco
- a pessoa física ou jurídica que,
pela primeira vez, produz o fonograma ou o videofonograma;
b) cinematográfico a pessoa nsica ou [urídíca que assume a iniciativa, a coordenação e a tesponsabíndade da feitura da obra de projeção
em tela;

XI -

empresa de radiodifusão a empresa de rádio ou de
televisão, ou meio análogo,
que transmite, com a utíhaação ou não, de fio, programas ao público;
XII - artista - o
ator, locutor,
narrador, declamador, cantor,
bailarino, músico, ou outro
qualquer intérprete, ou executante de obra literária, artística ou cientifica.
Art. 59 Não caem no domínio da
União, do Estado. do Distrito Federal
ou dos Municípios, as obras simplesmente por eles subvencionadas.
Parágrafo uruco, Pertencem
ao
União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Munícipíos. os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas ou
repartições.
TÍTULO TI

Das obras vnieteotuoie
CAPÍTULO I

Das obras tntetectuaie protegidas
Art. 69 São obras mteíectuais as
criações do espírtto, de qualquer modo exteriorizadas, tais como;
I - os livros, brochuras, folhetos,
carta-missivas e outros escritos;
fi - as
conferências, alocuções,
sermões e outras obras da
mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreogràfícas e pantomímícas,
cuja
execução
cênica se fixe por escrtto ou
por outra qualquer forma;
V - as composições mUSICaiS, tenham, ou não, letra,
VI
as obras cmematográflcas e
as produzidas por qualquer
processo análogo ao da cinematografia;
VII - as obras fotogràttcas e as
produzidas por qualquer processo análogo ao da rotografia, desde que, pela escolha
de seu objeto e pelas condições de sua execução, possam
ser consideradas criação artistica:
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VIII IX -

X -

XI -

XII -

as obras de desenho, pintu..
ra. gravura, escultura, e litografia;
as ilustrações, cartas geograficas e outras obras da mes ..
ma na tureza:
os projetos, esboços e obras
plásticas concernentes a geografia, topograna, engenharia, arquitetura, cenografia e
ciência;
as obras de arte aplicada,
desde que seu valor artistaco
possa dissociar-se do cara Ler
industrial ao objeta a que
estiverem sobrepostas;
as adaptações, traduções e
outras transformações de
obras originarias, desde que,
previamente autorizadas e
e não lhes causando dano, se
apresentarem como criação
intelectual nova.

Art. 79 Protegem-se como ceras
Intelectuais independentes, sem pre..
juízo dos direitas dos autores das
partes que as constituem, as coletâneas ou as compilações, como seletas, compêndios, antologras, encícíc..
pédías, dícíonártos, jornais, revistas,
coletâneas de textos legais, de uespachos, de decisões ou de pareceres ad..
míntstratdvos, parlamentares ou judiciais, desde que, pelos critérios de
seleção e organização, constdtuam criação intelectual.
Parágrafo
único. Cada
autor
conserva, neste caso, o seu direito 50"
bre a sua produção, e poderá reproduzi-la em separado.
Art. 89' E' titular de direitos de
autor, quem adapta, traduz, arranja
ou orquestra obra calda no domímo
público; todavia não pode, quem assim
age, opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for copia da sua.
Art. 99 A cópia de obra de arte
plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que
goza o original.
Art, 10. A proteção à obra inte..
lectual abrange o seu titulo, se orígt..
nal e inconfundivel com o de obra,
do mesmo gênero,divulga.da anteriormente por outro autor.
Parágrafo único. O título de pu ..
bhcaçôes periódicas, inclusive jornais,
é protegido até um ano após a. sai-

da de seu último número, salvo se
foram anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.
Art. 11. As disposições desta tet
não se aplicam aos textos de treta..
dos ou convenções, leis, decretos, IH"
gulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais.
CAPíTULO TI

Da autoria das obras íntetectsuus

Art. 12. Para identificar-se como
autor, poderá o criador da obra intelectual usar ue seu nome civn, completo ou abreviado até por suas ínícíaís, de pseudônimo ou de qualquer
sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor da
obra intelectual, não havendo prova
em contrário, aquele que, por uma
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em
conformidade com o uso, indicada ou
anunciada essa qualidade na sua utilização.
Parágrafo úntco. Na falta de indicação ou anúncio, presume-se au..
'tor da obra intelectual, aquele que a
'tiver utilizado publicamente.
Art. 14. A autoria da obra em co..
laboração é atribuída àquele ou àqueles colaboradores em cujo nome, pseu..
dônímo ou sinal convencional for utilizada.
Parágrafo único. Não se considera
colaborador quem simplesmente aUXIIíou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, atualizando-a,
bem como fiscalizanáo ou dirigindo
sua. edtçâo ou sua apresentaçao pelo
teatro, cinema, fotografia ou radiodifusão sonora ou audiovisual.
Art. 15. Quando se tratar de obra
realizada por diferentes pessoas, mas
organizada por empresa Singular ou
coletiva e em seu nome utilizada, a
esta caberá sua autona ,
Art. 16. São co-autores da obra
cínematográftca o autor do assunto
ou argumento literário, musical ou
Iítero-musícal, o diretor e o produ..
tor
Parágrafo
único. Consideram-se
co-autores de desenhos animados os
que erram os desenhos utilizados na
obra cinematográfica.
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CAPíTULO !II

Do registro das obras intetectuuus
Art. 17. Para segurança de seus
direitos, o autor da obra intelectual
poderá registra-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, no Instituto Nacíonal do Cmema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
§ 1.0 Se a obra for de natureza
que comporte registro em mais d-e
um desses órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade.
§ 2Ç1 O Poder Executivo, mediante
Decreto, poderá, a qualquer tempo,
reorganizar os serviços de registro,
conferindo a outros órgãos as atribuições a que se refere este artigo.
§ 3º Não se enquadrando a obra
nas entidades nomeadas neste artdgo, o registro poderá ser feito
no
Conselho Nacional de Direito AutoTal.
Art. 18. As dúvidas que se levan'tarem quando do registro serão submetidas, pelo órgão que o está processando, a decisão do Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 19. O registro da obra tntolectual e seu respectivo traslado Serão gratuitos.
Art. 20. Salvo prova em contràrro,
'é autor aquele em cujo nome foi registrada a obra intelectual, ou conste do pedido de licenciamento para
a obra de engenharia ou arquitetura.
'I1TULO III

Dos direitos do autor
CAPíTULO I

Disposições preliminares

Art. 21. O autor é titular de direitos morais e patrimoniais sobre a
obra intelectual que produziu.
Art. 22. Não pode exercer direitos
autorais o titular cuja obra foi retirada de circulação em virtude de sentença judicial írrccorrtvct.
Parágrafo único. Poderá, entretanto, o autor reivindicar os lucros,

eventualmente auferidos com a expioração de sua obra, enquanto a mesma esteve em circulação.
Art. 23. Salvo convenção em contrário, os co-autores da obra intelectual
exercerão, de co-mum acordo, seus dí.,
reítos.
Parágrafo único. Em caso de divergência, decidirá o Conselho Nacional de Direito Autoral, a requerimento de qualquer deles.
Art. 24. Se a contribuição de cada
co-autor pertencer a gênero diverso,
qualquer deles poderá explorá-Ia separadamente, desde que não haja prejuizo para a utilização econômica da
obra COmum.
CAPÍTULO II

DOS direitos morais do autor

Art. 25. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a
qualquer
tempo, a paternidade da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na
utilização de sua obra;
III - o de conservá-la inédita;
IV - o de asegurar.Ihe a integridade, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de
qualquer forma, possam prejudicá-la,
ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
V - o de modíficá.Ia, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirá-la de circulação,
ou de lhe susper'der qualquer forma
de utilização já autorizada.
§ 19 Por morte do autor, transmítem-se a seus herdeiros os direitos a
que se referem os incisos I a IV deste artigo.
§ 2Ç1 Compete ao Estado, que a exercerá através do Conselho Nacional de
Direito Autoral, a defesa da integridade e genuinidade da obra caída em
dominíu público.
§ 39 Nos casos dos incisos V e VI
deste artigo, ressalvam-se as mdentzações a terceiros, quando couberem.
Art. 26. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais
sobre a obra cinematográfica;
mas
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ele só poderá impedir a utilização da
película após sentença judicial pas.
aada em julgado.
Art. 27. Se o dono da construção,
executada segundo projeto arquitetônico por ele aprovado, nela introduzir alterações, durante sua execução
ou após a conclusão, sem o consentimento do autor do projeto, poderá
este repudiar a paternidade da concepção da obra modificada, não sendo lícito ao propríetárío, a partir de
então e em proveito próprio, dá-la
como concebida pelo autor do projeto inicial.
Art. 28. Os direitos morais do autal' são inalienáveis e irrenunciáveis.
CAPíTULO

nr

DoS tureuo« pat1"lmontats do autor e
de sua duração

Art. 29. Cabe ao autor o direito de
utilizar, fruir e dispor de obra literária, artfstíca ou científica, bem
come o de autorizar sua utilização ou
fruição por terceiros, no todo ou em
parte.
Art. 30. Depende de autorização do
autor de obra literária, artística ou
científica, qualquer forma de sua utí.,
Iízaçâo, assim como:
I - a edição;
II - a tradução para
qualquer
idi-oma;
l i - a adaptação ou inclusão em
fonograma ou película cinematográfica;
IV - a comunicação ao público, direta ou indireta, por qualquer forma
ou processo, como:
a) execução, representação, recitação ou declamação;
b) radiodifusão sonora ou audiovisual;
c) emprego de altofalantes, de telefonia com fio ou sem ele, ou de
aparelhos análogos;
d) videofonografia.
Parágrafo único. Se essn fixação
for autorizada, sua execução pública,
por qualquer meio, só se poderá fazer com a permissão prévia, para cada
vez, do titular dos direitos patrimoniais de autor.
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Art. 31. Quando uma obra, feita.
em colaboração não for divisível, nenhum dos colaboradores, sob pena de
responder por perdas e danos, poderá,
sem consentimento dos demeís, publícá-la, ou autorizar-lhe a publicação,
salvo na coleção de suas obras completas.
§ 19 Se divergirem Os colaboradores,
decidirá a maioria, e, na falta desta,
o Conselho Nacional de Direito Autoral, a requerimento de qualquer deles.
~ 29 Ao colaborador dissidente, P?rém, fica assegurado o direito de nac
contribuir para as despesas da publí.,
cação, renunciando a sua parte nos
lucros, bem como o de vedar que se
inscreva o seu nome na obra.
§ 39 Cada colaborador pode, entretanto, individualmente, sem aquíes..
cêncía dos outros, registrar a obra e
defender os próprios direitos contra
terceiros.
Art. 32. Ninguém pode reproduzir
obra, que não pertença ao domínio
público, a pretexto de anotá-la, comentá.Ia, ou melhorá-la, sem permía,
são do autor.
Parágrafo único. podem, porém, publicar-se, em separado, Os comentários ou anotações.
Art. 33. As cartas missivas não podem ser publicadas sem permissão do
autor, mas pedem ser juntadas como
documento. em autos oficiais,
Art. 34. Q:lando o autor. em virtude de revisão, tiver dado à obra
versão definitiva, não poderão seus
sucessores reproduzir versões anteriores.
Art. 35. As diversas formas de utilização da obra intelectual são índe,
pendentes entre si.
Art. 36. Se a obra intelectual for
produzida em cumprimento a dever
funcional ou a contrato de trabalho
ou de prestação de serviços, os direitos do autor. salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for
estabelecido pelo
Conselho Nacional de Direito do Autoro
§ 19 O autor terá direito de reunir
em livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, após um
ano da primeira publicação.
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§ 29 O autor recobrará os direitos
patrímoníaãs sobre a obra encomen-

dada, se esta não for publicada den.,
tro de um ano aPÓS a entrega dos
ortgtnads, recebidos sem ressalvas por
quem e encomendou,

Art. 37. Salvo convencâo em contrário. no contrato de produção, os
direitos patrimoniais sobre obra cinematográfica pertencem ao seu produtor.
Art. 38. A aquisição do original de

uma obra, ou de exemplar de seu íns..
trumento ou veículo material de utdlí.,
zaçâo, não confere ao adquirente
qualquer dos direitos patrimoniais do

autor.
Art. 39. O autor, que alienar obra
de arte ou manuscrito, sendo originais
ou direitos patrimoniais sobre obra intelectual, tem direito irrenunciável e
inalienável a participar na mais-valia
que a eles advíerem, em beneficio do
vendedor, quando novamente alienados.
§ 19 Essa participação será de vinte
por cento sobre o aumento de preço
obtido em cada alienação, em face da
imediatamente anterior.
§ 29 Não se aplica o disposto neste
artigo quando o aumento do preço resultar apenas da desvalorízacâo da,
moeda, ou quando o preço alcançado
foi inferior a cinco vezes o valor do
maior salário-mínimo vigente no País.
Art. 40. Os direitos patrimoniais do
autor, excetuados os rendimentos resultan~es de sua exploração, nâo se
comunicam, salvo se o contrário dís.,
puser o pacto antenupcial.
Art. 41. Em se tratando de obra
anônima cu pseudôníma,
caberá a
quem publicá-la o exercício dos direitos patrímoníaís do autor.
Parágrafo único. Se, porém, o autor
se der a conhecer, assumirá ele o
exercício desses direitos, ressalvados
porém, Os adquiridos por terceiros.
Art. 42. Os direitos patrimoniais do
autor perduram por toda sua vida.
§ 1 9 Os filhos, os pais, ou o cônjuge
gozarão Vitaliciamente dos direitos
patrimoniais do autor que se lhes eorem transmitidos por sucessão mortis
causa.
§ 29 Os demais sucessores do autor
gozarão dos direitos patrímonlais CjU8
este lhes transmitir pelo período de

sessenta anos, a contar de 19 de janeiro do ano subseqüente ao de seu
falecimento.
§ 39 Aplica-se às obras póstumas o
prazo de proteção a que aludem os
parágrafos precedentes.
Art. 43. Quando a obra íntelectuai,
realizada em colaboração, for tndívísível, o prazo de proteção previsto nos
§§ 19 e 29 do artigo anterior contarse-á da morte do último dos colaboradores sobreviventes.
Parágrafo único. Acrescer-se-ão a0S
dos SObreviventes os direitos de autordo colaborador que falecer sem sucossores .
Art. 44. Será de sessenta anos o
prazo de proteção aos direitos oatrrmonlaís sobre obras anônimaS ou
pseudônímas, contado de 19 de janeiro
do ano imediatamente posterior ao <ia
primeira publicação.
Parágrafo único. se, porém. o autor, antes do decurso desse prazo, se
der a conhecer, aplicar-se-á o dtsposto no art. 42 e seus parágrafos.
Art. 45. Também de sessenta anos
será o prazo de proteção aos direitos
patrimoniais sobre obras cinematográficas, fonográficas, fotográficas, e
de arte aplicada, a contar de 19 de
janeiro do ano subseqüente ao de EUa.
conclusão.
Art. 46. Protegem-se por 15 anos
a contar, respectivamente, da publicação ou da reedição, M obras encomendadas pela União e pelos Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Art. 47. Para os efeitos desta lei,
consideram-se sucessores do autor
seus herdeiros até o segundo grau, na
linha reta ou colateral, bem COmo o
cônjuge, os legatários e cessionários.
Art. 48. Além das obras em relação
às quais decorreu o prazo de prcteçâo
aos direitos patrimoniais, pertencem
ao domínio público:
I - as de autores falecidos que não
tenham deixado sucessores;
li
as de autor desconhecido,
transmitidas pela tradição oral;
lU - as publicadas em países que
não participem de tratados a que tenha aderido o Brasil, e que não confiram aos autores de obras aqui publicadas o mesmo tratamento que d.spensam aos autores sob sua [urtsdição.
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CApiTULO IV

Das limitações aos direitos do autor

Art. 49. Não constitui ofensa aos
direitos do autor:
I - A reprodução:
a) de trechos de obras já publicadas, ou ainda que integral, de pequenas composições alheias no contexto
de obra maior, desde que esta apresente caráter científico, didático ou
religioso, e haja a indicação daiortgem e do nome do autor;
b) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, sem caráter literário, publicados
em diários ou periódicos, com a meuçâo do nome do autor, se assinados,
e da publicação de onde foram transcritos;
c) em diários ou periódicos, de díscursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer reaturesa:
d) no corpo de um escrito, de obras
de arte, que sirvam, como acessórto,
para explicar o texto, mencionados o
nome do autor e a fonte de que provieram;
e) de obras de arte existentes em
logradouros públicos;
f) de retratos, ou de outra forma de
representação da efígie, feitos sob
encomenda, quando realizada pelo
proprietário do objeto encomendado,
não havendo a oposíçâo.da pessoa neles representada ou de seus herdeíroa.
II - A reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, contando que
não se destine à utilização com intuito de lucro;
lU - A citação, em livros, Jornais
ou revistas; de passagens de qualquer
obra, para fins de estudo, crítica ou
polêmica;
IV - O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada, porém, SUa publicação, integral ou parcial, sem autorização expressa de
quem as ministrou;
V - A execução de fonogramas e
transmissões de rádio ou televisão em
estabelecimentos comerciais, para demonstração à clientela;
VI - A representação teatral .~ a
execução musical, quando realizadas
no recesso familiar ou para fins ex-
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clusívamerrte didáticos, nos locais de
ensino, não havendo, em qualquer
caso, intuito de lucro;
VII - A utilização de obras intelectuais quando indispensáveis
prova judiciária ou admínlstratíva..
Art. 50. São livres as paráfrases e
paródias que não forem verdadeiras
reproduções da obra originária, nem
lhe implicarem descrédito.
Art. 51. É licita a reprodução de
fotografia em obras científicas ou didáticas, com a indicação do nome do
autor, e mediante o pagamento a ".'itl>
de retribuição equitativa, a ser fixada
pelo Conselho Nacior.. al de Direito'
Autoral.
à.

CAPÍTULO

v

Da cessão dos direitos do autor
Art. 52. Os direitos do autor podem ser, total ou parcialmente, cecndos a terceiros por ele ou por seus
sucessores, a título universal ou stngular, pessoalmente ou por meio de
representante com poderes especrata.
Parágrafo único. Se a transmissão
for total, nela se compreendem todos,
os direitos do autor, salvo os de natureza personalíssima, como o de introduzir modificações na obra, e os"
expressamente excluídos por lei.
Art. 53. A cessão total ou parcial'
dos direitos do autor, que se fará
sempre por escrito, presume-se onerosa.
§ 1.0 Para valer perante terceiros.
deverá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o
artigo 17.
§ 2.° Constarão do instrumento do
negócio jurídico, especiflcadamente,
quais os direitos objeto de cessão, as
condições de seu exercício quanto aotempo e ao lugar, e, se for a título
oneroso, quanto ao preço ou retribuição.
Art. 54. A cessão dos direitos doautor sobre obras futuras será permítida se abranger, no máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo único. Se o período estipulado for indeterminado, ou superior a cinco anos, a tanto ele se
reduzirá, diminuindo-se, se for o caso,
na devida proporção, a remuneraçãoestipulada.
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Art. 55. Até prova em contrário,
presume-se que os colaboradores omitidos na divulgação ou publicação da
obra cederam seus direitos àqueles
em cujo nome foi ela publicada.
Art. 56. A tradição de negativo,

ou de meio de reprodução análogo,
induz à presunção de que foram cedidos os direitos do autor sobre a rctograffa..

TíTULO IV
Da utilização de obras intelectuats
CAPíTUW I

Da eníçõo

Art. 57. Mediante contrato de edição. o editor, obrigando-se a reproduzir mecanicamente e a divulgar a
obra literária, artística, ou científica,
que o autor lhe confia, adquire o direito exclusivo a publicá-la, e explorá-Ia.
Art. 58. Pelo mesmo contrato poâe
o autor obrigar-se à feitura de obra
literária, artística, ou científica, em

cuja publicação e divulgação se empenha o editor.
§ 1.0 Não havendo termo fixado
para a entrega da obra, entende-se
que o aut-or pode entregá-la quando
lhe convier; mas o editor pode fixarlhe prazo, com a cominação de rescindir o contrato.
§ 2,Q Se o autor falecer antes de
concluída a obra, ou lhe for impossível levá-la a cabo, poderá o edito!
considerar resolvido o contrato, ainda
que entregue parte considerável rta
obra, a menos que, sendo ela autônoma, se dispuser a editá-la, mediante
pagamento de retribuição proporcional, ou se, consentindo os herdeiros,
mandar terminá-la por outrem, indicando esse fato na edição.
§ 3." É vedada a publicação, se ()
autor manifestou a vontade de só publica-la por inteiro, ou se assim o decidem seus herdeiros.
Art. 59. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se
não houver cláusula expressa em contrárfo .

Art. 60. Se, no contrato, ou ao
tempo do contrato, o eutor não tiver
pelo seu trabalho, estipulado retri-

bulçâo, será esta arbitrada pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 61. No silêncio do contrato,
considera-se que cada edição se constitui de dois mil exemplares.
Art. 62. Se os originais foram entregues em desacordo com o ajustado,
e o editor não os recusar nos trinta
dias seguintes ao do recebimento
têm-se por aceitas as alterações introduzidas pelo autor.
Art. 63, Ao editor compete fixar
o preço de venda, sem, todavia, poder
elevá-lo a ponto que embarace a circulação da obra.
Art. 64. A menos que os direitos
patrimoniais do autor tenham sido a jquírtdos pelo editor. numerar-se-ãc
todos os exemplares de cada edição.
Parágrafo único. Considera-se contrafação, sujeitando-se o editor ao
pagamento de perdas e danos, qualquer repetição de número, bem como
exemplar não numerado. ou que apresente número que exceda a edição contratada.
Art. 65. Quaisquer que sejam. us
condições do contrato, o editor é
obrigado a facultar ao autor c exarr e
da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo
sobre o estado da edição.

Art. 66. Se a retribuição do autor
ficar dependendo do õx'to Ja venda.
será obrigado o editor :1. lhe prestar
contas semestralmente.
Art. 67. O editor não pode faze!
abreviações, adíçóes ou modíflcações
na obra, sem permissão do autor.
Art. 68. Resolve-se o contrato {le
edição, se, a partir do momento em
que foi celebrado, decorrerem três
anos sem que fi editor publique fi
obra.
Art. 69. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o
editor, não poderá o autor dispor de
sua obra.
Parágrafo único. Na vigência do
contrato de edição, assiste ao editor
o direito de exigir que se ret' r'" fi"
circulação edição da mesma cure Jelta por outrem.
Art. 70. Se. esgotada a última euícão, o editor, com direito a outra, a
não publicar, poderá o autor intimá-
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"lo judicialmente a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele
.díreíto. além de responder pelos danos.
Art. 71. Tem direíto o autor a
fazer, nas edições sucessivas o , suas
obras, as emendas e alterações que
bem lhe parecer, -nas SI:; elas impuserem gastos extraordinários ac editor, a este caberá índenízação .
Parágrafo único. O editor poderá
'opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam a reputaçâo, ou aumentem a responsabilidade.
Art. 72. Se, em vírtur!e de sua
natureza, for necessária a atualização
da obra em novas edições o ,:,1 i -or.
negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencícuando o fat-o na edição.
CAPíTULO

11

Da representação e execucao
Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pejo
rádio, serviço de alto-falantes, 1elevisão ou outro meio análogo. -epresentados ou executados em espetáculos
'públicos e audições públicas, que visem a lucro direto ou indireto, Crama,
tragédia, comédia," composição musical, com letra ou sem ela ou obra de
caráter assemelhado.
§ 1.0 Consideram-se espetáculos públícoa e audições públicas, para os efeitos legais, as representações ou exe-cuções em locais OU, estabelecimentos,
como teatros, cinemas, salões de baile
ou concert-o, boates, bares, clubes de
qualquer natureza, lojas comerciais e
industriais, estádios, circos, restauran
tes, hotéis, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, flu vial
ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem, recitem, Interpretem ou transmitam obras intelectuais.
com a participação de artistas remunerados, ou mediante quaisquer pro-cessos fonomecânicos, eletrônicos ou
audiovisuais.
§ 2.0 Ao requerer a aprovação do
espetáculo ou da transmissão, o empresário deverá apresentar à autoridade policial, observando o disposto na
legislação em vigor, o programa,
acompanhado da autorização do autor,
intérprete ou executante e do produtor

de programas, bem como do recibo
de recolhimento em agência bancária
ou postal, 0:.1 ainda documento equivalente em forma autorizada pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, a
favor do Escritório Central de Arrecadação e Dístrfbução, de que trata o
art. 115, do valor. dos direitos autorais das obras programadas.
§ 3. 0 Quando se tratar de representação teatral o recolhimento será feito
no dia seguinte ao da representação,
à vista da freqüência ao espetáculo.
Art. 74. Se não foi fixado prazo
para a representação ou execução,
pode o autor, observados os usos locais, assiná-lo ao empresário.
Art. 75. Ao autor assiste o direito
de Opor-se a representação ou execução que não esteja suficientemente ensaiada, hem como o de tiscalízar o espetáculo, por si ou por
delegado seu, tendo, para isso, livre
acesso, durante as representações ou
'execuções, ao local onde Se realizam.
Art. 76. O autor da obra não pode alterar-lhe a substânci-a. sem
acordo com o empresário que a fa-z
representar.
AI't. 77. Sem licença do autor. não
corto o empresário comunicar o manuscrito da obra a pessoa estranha à
representação, ou execução.
Art. 78. Salvo se abandonarem a
empresa, não podem OS principais intérpretes e os diretores de orquestra
ou coro, escolhidos de comum acordo
pelo autor e pelo empresário, ser substituído por ordem deste, sem que
aquele consinta.
Art. 79. E' impenhorável a parte
do produto dos espetáculos reservada aO autor e aos artistas.
CAPÍTULO

Da utilização de

III

obra de arte plástica

Art. 80. Salvo convenção em contrárâo, o autor de obra de arte piás-

tíca, ao alienar o objeto em que ela
se materializa, transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la, ou de
expô-la ao público.
Art. 81. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve constar de documento, e se presume onerosa.
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CAPíTULO IV

Da utiíieaçâo de obra fotográfica

Art. 82. O autor de obra fotográfica tem direito a reprodual-la, difundi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodu-

çâo e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra
reproduzida, se de artes figurativas.
§ 1.0 A fotografia, querido divulgada
indicará de forma legível, f' nome do
seu autor.
§ 29 E'
vedada a reprodução de
obra rotógrártca que não esteja em
absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do au-

tor.

seus colaboradores, por qualquer mo-o
ttvo, interromper. temporária ou definitivamente, sua partãcipaçáo nãoperderá os direitos que lhe cabem
quanto à parte já executada. mas
não poderá opor-se a que esta seja
utilizada na obra. nem a que outrem
o substitua na 8Ua conclusão.
Art. 87. Além da remuneração estipulada, têm os demais co-autores.
'da obra cinematográfica o direito de
receber de produtor cinco por cento.
para serem entre eles repartid-os. doa
rendimentos da utilização econômica
da película que excederem ao décu-plo'
do valor do custo bruto da produção.
Parágrafo único. Para esse fim"
obriga-se o produtor a prestar contas anualmente aos de!TI.a'ÍS co-auto-

Tes.

CAPÍTULO

v

Da utilização de torwgrama

Art.

83. VETADO.
CAPÍTULo

VI

Da utilização de obra cinematográfica

Art. 84. A autorização do autor
d-. obra intelectual para sua produção cínematográãíoa implica, salvo
disposição em contrário, licença para
a utilização econômica da película.
§ 19 A exclusividade da autorízeção
depende de cláusula expressa, e ces6~ dez anos após a celebração do
contrato, ressalvado ao produtor da
obra cínemetográfíoa o direito de continuar a exibi-la.
§ 29 A autorização, de que trata
este artigo aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao contrato
de edição.
Art. 85. O contrato de produção
cinematográfica deve estabetecer:
I - A remuneração devida pelo produtor aos demais co-autores da obra
e aos artistas intérpretes ou executantes. bem como o tempo, lugar e
forma de pagamento;
Il - O prazo de conclusão da obra;
In - A responsabítldade do produtor para com os demais co-autores, .artistas intérpretes ou executantes, no caso de co-produção da obra
cinematográfica.
Art. 86. Se, no decurso da produção da obra cínemetográríca, am de

Art. 88 Não havendo dtspostçâo em
contrário. poderão os co-autores de'
obra cinematográfica utilizar-se em
gênero diverso, da parte que constitua.
SUa contribuição pessoal.
Parágrafo único. Se o produtor não
concluir a obra cinematográfica no
prazo ajustado, ou não a üaer projetar dentro em três anos a contar de
sua conclusão, a utilização a que se
refere este artigo será Iívre.
Art. 89 Os direitos autorais relativos a obras musicais, htero-mueícaís e
fonogramas íncluidos em filmes serão
devidos a seus titulares pelos responsáveis dos jocaía ou estaoelecímentosa que alude o § 19 do art. 73, ou pelas.
emissoras de televisão, que os exibirem.
Art. 90 A exposição, difusão ou exibição de fotografias ou filmes de operações cirúrgicas dependem da autortzação do cirurgião e da pessoa operada. Se esta for falecida, da de seu cônjuge ou herdeiros.
Art. 91 As disposições deste capítulo
são aplicáveis às obras produzidas por
qualquer processo análogo à cinematografia.
CAPí'I'ULO

vrr

Da utilização da obra pu,blicad.a em
diários ou periódicos

Art. 92 O direito de utilização econômica dos escritos publicados 'Cela,
imprensa, diária ou periódica, com
exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor.
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Parágrafo único. A cessao de arti. gos assinados. para publícaçáo em diários ou periódicos, não produz efeito
salvo convenção em contrário além do
prazo de vinte dias, a contar de sua
publicação, findo o qual recobra o au-tor em toda a plenitude o seu direito.
CAPÍTULO VIII

Da utilização de obras pertencentes ao
aomouo público

Art. 93. A utlltzaçâo, por qualquer
forma ou processo que não seja livre,
-das obras intelectuais pertencentes ao
domíntc público depende de autorização do Conselho Nacional de Díreíto
Autoral.
Parágrafo único. Se a utilização vi.sar a lucro, deverá ser recolhida ao
Conselho Nacional de Direito Autoral
importância correspondente a cínquenta por cento da que caberia ao autor
"da obra, salvo se se destinar a fins
didáticos, caso em que essa percenta.gem se reduzirá a dez por cento.
TíTULO V
Dos direitos conexos
CAPíTULo I

taçâo ou execução de aruscas que BS
tenham permitido para utdlízaçãn em
determinado número de emissões. facultada sua conservação em arquivo
público.
Art. 97 Em qualquer divulgação, devidamente autorizada. de Interpretação
ou execução,
será obrtgatortamente
mencionado o nome ou o pseudônimo
do artista.
Art. 98 Tem o produtor de fonogramas o direito de autorizar ou proíbírlhes a reprodução, direta ou indireta,
a transmissão e a retransmissão por
empresa de radiodifusão, bem como a
execução pública a realizar-se por qualquer meio.
CAPíTULO

rn

Dos direitos das empresas de
radiodifusão

Art. 99. Cabe às empresas de radiodifusão autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas
emissões. bem como a comunlcacàc ao
público, pela televtsâo, em locais de
frequêncía coletiva. com entrada paga,
de suas transmissões.
CAPÍTUI,O

IV

Disposição preliminar

Do direito de ,'Irena

Art. 94 As normas relatívas aos uireitos do autor aplicam -se. no que
-couber, aos direitos que lhes são conexos.

Art. 100. A entidade a que esteja
vinculado o atleta, pertence o dírertc
de autortzar, ou proibir, a fixação,
transmissão ou retransmissào, por
quaisquer meios ou processos de es~
petáculo desportivo público, com entrada paga,
ParágrafO único. Salvo convenção
em contrário, vinte por sento do prs ço
da autorização serão dístribuidcs, em
partes iguais, aos atletas participantes
do espetáculo.
Art. 101 O disposto no artdgu anterior não se aplica à fixação de partes
do espetáculo, cuja duração. no conjunto, não exceda a três minutos para
fins exclusivamente informativos, na
imprensa, cinema ou televisão.

CAPíTULO U

Dez direitos dos artistas intérpretes ou
executantes, e dos produtores de
fonogramas

Art. 95 AO artista, herdeiro OU S11'cessar, a título oneras ou gratuito, cabe
-o direito de impedir a gravação. reprodução. transmissão, ou retransmissão,
;por empresa de radiodifusão, ou utilização por qualquer forma de comumcação ao público, de suas interpretações ou execuções, para as quais não
.tenha dado seu prévio e expresso con.sentímento.
Parágrafo único. Quando na interpretação ou execução partíelpa-em varias artistas. seus direitos serão exer.cídos pelo diretor do conjunto.
Art. 96 As empresas de radíodífusâo
-poderão realizar fixações de mterpre-

CAPíTULO V

Da duração dos direitos conexos

Art. 102 E' de sessenta anos o prazo de proteção aos díreítos conexos,
contado a partir de r~ de janeiro do
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ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as
emissões das empresas de radiodifusão;

e a realização do espetáculo, para os
demais casos.
TíTULO VI
Das associações de titulares de direitos

do autor e dos que lhes são conexos
Art. 103. Para o exercício e defesa

de seus direitos, podem os titulares
de direitos autorais associar..se, sem
intuito de lucro.
§ 1.0 É vedado pertencer a mais de
uma associação da mesma natureza.
§

29 Os estrangeiros dom.cíüados no

exterior poderão outorgar procuração
a urna dessas associações, mas lhes
é defesa a qualidade de associado.
Art. 104 Com o ato de fíílação, as

associações se tornam mandatários de
seus associados para a prática de todos
os atos necessários à defesa judicial
ou extrajudicial de seus dírettos autorais, bem como para sua cobrança.

Parágrafo único. Sem prejuízo desse mandato, os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os
atos referidos neste artigo.
Art. 105 Para funcionarem. no País
as associações de que trata este titulo
necessitam de autorização prévia do
Conselho jcacíonal de Direito Autoral.
Parágrafo único. As associações com
sede no exterior rar-ee-ão representar,
no país, por associações nacícnaía constituídas na forma prevista nesta Lei.

Art. 107. São órgãos da assoclaçãor
I - a Assembléia Geral;
II - a Diretoria;
III - o Conselho Fiscal.
Art. 108. A Assembléia Geral, órgão supremo da associação, reunirse-á ordinariamente pelo menos uma
vez por ano, e, extraordinariamente.
tantas quantas necessárías, media ate
convocação da Diretoria, ou do Conselho Fiscal, publicada, uma vez, no
Diário Oficial, e, duas.: em jornal de
grande circulação no local de sua sede,
com antecedência mínima de oito
dias.
§ 1.0 A Assembléia Geral se instalará, em primeira convocação, com a
presença, pelo menos, de associados
que representem cinqüenta por cento
dos votos, e, em segunda, com qualquer número.
§ 2.° Por solicitação de um terço
dos Associados, o Conselho Nacional
de Direito Autoral designará um representante para acompanhar e tiscalízar os trabalhos da Assembléia
Geral.
§ 3.°
As deliberações serão tomadas por maioria dos votos representados pelos presentes; tratando-se de
alteração estatutária, o quorum mínimo será a maioria absoluta do quadro associativo.
§ 4.° É defeso voto por procuração.
Pode o associado, tcdevía, votar por
carta, na forma estabelecida em regulamento.

5.° O associado terá direito a um
o estatuto poderá entretanto,
atribuir a cada associado até vinte
votos, observado o critério estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito
Autoral.
§

VOtO;

Art. 106 O estatuto da assoctaçãc
conterá:
I - a denominação, os fins e a sede
da associação;
II - os requisitos para a admissão,
demissão e exclusão dos associados;
III - Os direitos e deveres dos ascocíadoa;
IV - as fontes de recursos para sua
manutenção;
V - o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e
administrativos;
VI - os requisitos para alterar as
disposições estatutárias, e para díssolver a associação.

Art. 109. A Diretoria será constituída de sete membros, e o Conselho Fiscal de três efetivos, com três
suplentes.
Art. 110. Dois membros da DIretoria e um membro efetivo do Conselho Fiscal serão, obrigatoriamente, os
associados que encabeçarem a chapa
que, na eleição, houver alcançado o
segundo lugar.
Art. 111. Os mandatos dos membos da Diretoria e do Conselho ~-'lS_
cal serão de dois anos, sendo vedada
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a reeleição de qualquer deles, por
mais de dois períodos consecutivos.

vidades e balancete, observadas
normas que este fixar.

3-3

Art. 112. Os membros da Diretoria e os do Conselho Fiscal não poderão perceber remuneração mensal
superior, respectivamente a 10 e a :3
salários-mínimos da Região onde a
Associação tiver sua sede.

§ 3.° Aplicam-se ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, no
que couber, os ar-tigos 113 e 114.

Art. 113. A escrituração das aSSOciações obedecerá às normas da contabilidade comercial, autenticados seus
livros pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.

Do Conselho Nacional de Direito
Autoral

Art. 114. As associações estão obrigadas, em relação ao Conselho NacIOnal de Direito Autoral, a:
I ~ informá-lo, de imediato, de
qualquer alt-eração no estatuto, na
direcão e nos órgãos de representação ~e fiscalização, bem como na relação de associados ou representados,
e suas obras;
II - Encaminhar-lhe cópia dos convênios celebrados com associações estrangeiras, informando-o das alteraçôes realizadas;
III - Apresentar-lhe, até trinta de
março de cada ano, com relação ao
ano anterior:
a) relatório de suas atividades;
b) copia autêntica do balanço;
C) relação das quantias distribuídas
a seus associados ou representantes,
e das despesas efetuadas:

IV - prestar-lhe as informações que
solicitar, bem como exibir-lhe seus
livros e documentos.
Art. 115. As associações organizarão, dentro do prazo e consoante as
normas estabelecidas pelo Ocnselho
Nacional de Direito Autoral, um Escritório Central de Arrecadação e Dtstmbuíção dos direitos elati vos à ex e··
cuçâo pública, inclusive através da
radiodifusão e da exibição cinematográfica, das composições musicais ou
Htero-musícats e de fonogramas.
§ 1.° O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição que não tem
finalidade de lucro, rege-se por estatuto aprovado pelo Conselho Naclonnl
de Direito Autoral.
§ 2." Bimensalmente o as-ntónc
Central de Arrecadação e Dlstrfbuíçào
encaminhará ao Conselho Nacional de
Direito Autoral relatório de suas ati-

TíTULO VII

Art. 116. O Conselho Nacional de
Direito Autoral é o órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que diz
respeito a direitos do autor e dírettos que lhes são conexos.
Art. 117. Ao Conselho, além 1:18
outras atribuições que o Poder Exe
cutívo, mediante decreto, poderá outorger-Ihe, incumbe:
I - determinar, orientar, coordenar
e fiscalizar as providências necessárias à exata aplicação das leis, tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, sobre direitos da
autor e direito que lhes são conexos;
II ~ autorizar o funcionamento, no
País, de assccíações de que trata o titulo antecedente, desde que observadas as exigências legais e as que forem
por ele estabelecidas; e, a seu crrtério. cassar-lhes a autorização. após,
no mínimo, três intervenções, na forma do inciso seguinte;
lI! ~ fiscalizar essas asscciacões e
o Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição a que se refere o
art. 115, podendo neles intervir quando descumprirem suas determinações
ou disposições legais, ou lesarem, de
qualquer modo, os interesses dos associados;

IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança
e distribuição de direitos autorais;
V - funcionar, como árbitro, em
questões, que versem sobre direitos
autorais, entre autores, intérpretes,
ou executantes, e suas associações,
tanto entre si, quanto entre uns 8
outras;
VI - gerir o Fundo de Direito Autoral, aplicando-lhe os recursos se,·
gundo as normas que estabelecer, deduzidos, para a manutenção do Conselho, no máxímo, vinte por cento,
anualmente;
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VII - manifestar-se sobre a conveniência de alteração de normas de
direito autoral, na ordem interna ()1.1
internacional, bem como sobre problemas a ele concernentes;
VIII - manifestar-se sobre os pedidos de licenças compulsórias pre-

v -

recursos oriundos de outras

fontes.
TíTULO VIII
Das sanções à violação dos direitos do
autor e direitos que lhes são conexos

vistas em Tratados e Convenções In-

CAPÍTULO I

ternactonais ,
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Direito Autoral organizará

Disposição preliminar

,e manterá um Centro Brasileiro de In-

Art. 121. As sanções civis de que
trata o capítulo seguinte se aplicam
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

formações sobre Direitos Autorais.
Art. 113. A autoridade policial,
encarregada da censura de espetáculos ou transmissões pelo rádio ou
televisão, encaminhará, ao Conselho
'Nacional de Direito Autoral, cópia
das programações, autorizações e recibos de depósito a ela apresentadas,
em conformidade com o § 2.° do artigo 73, e a legislação vigente.
Art. 119. O Fundo de Direito Autoral tem por finalidade:
I - estimular a criação de obras
intelectuais, Inclusive mediante ínsututçêo de prêmios e de bolsas de estudo e de pesquisa;
II - auxiliar órgãos de assistência
social das associações e sindicatos àe
autores, intérpretes ou executantes;
lU - publicar obras de autores no'Vos mediante convênio com órgãos
públicos ou editora privada;
IV - custear as de-spesas do Conselho Nacional de Dtretto Autoral;
V - Custear o funcionamento do
Museu do Conselho Nacional do Direlto Autoral.
Art. 120. Integrarão o Fundo de
Direito Autoral:
I -

o produto da autorização para

.a utilização de obras pertencentes ao
domínio público;
II - doações de pessoas físicas ou
jurídicas nacionais ou estrangeiras;
lU - o produto das multas tmpostas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral;
IV - as quantias que, distribuídas
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distrib:ução às associações, não
forem reclamadas por seus associados,
decorrido o prazo de cinco anos;

CAPÍTULO II

Das sanções civis e administrativas

Art. 122.

Quem imprima obra 11-

terárta, artística ou científica, sem
autorização do autor, perderá para
este os exemplares que se apreenderem, e pagar-Ihe-á o restante da edição ao preço por que foi vendido, ou
for avaliado.
Parágrafo único. Não se conhecendo o numero de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará
o transgressor o valor de dois mil
exemplares, além dos apreendidos.
Art. 123. O autor) cuja obra seja
fraudulentamente reproduzida, dívulgada ou de qualquer forma utilizada. poderá, tanto que o saiba, requerer a apreensão dos exemplares
reproduzidos ou a suspensão da divulgação ou utilização da obra, sem
prejuízo do direito à indenização de
perdas e danos.
Art. 124. Quem vender, ou expuser à venda, obra reproduzida com
fraude, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos
artigos precedentes; e, se a reprodução
tiver sido feita no estrangeiro, responderão, como contrafatores o importador e o dístr íbuidor .
Art. 125. Aplica-se o disposto nos
artigos 122 e 1.23 às transmissões, retransmissões, reproduções, ou publicações, realizadas, sem autortsaçào, por
quaisquer meios ou processos, de
execuções, interpretações, emissões e
fonogramas protegidos.
Art. 126. Quem, na utilização, por
qualquer meio ou processo, de obra
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intelectual, deixar de indicar ou de
anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sma. convencional do autor,
int.érpret.e ou executante, além de
responder por danos morais, esta obrrgado a divulgar-lhe a identidade:
a) em se tratando de empresa de.
radiodifusão, no mesmo horário em
que tiver ocorrido a mrração, por::'
(três) dias consecutivos;
b) em se tratando de publicação
gráfica ou fonográfica, mediante tnclusão de errata nos exemplares ainda não distrtbutdos, sem prejuízo a-e
comunícaçáo, com destaque, por três
vezes consecutivas, em tornat. de
grande circulação, do domicilio do
autor, do editor, ou do produtor;
C) em se tratando de outra torma
de uttlízação. pela comunicação atravês da Imprensa. na forma a que se
refere a alínea anterior.

Parágrafo único. O disposto neste artigo nâo se aplica a tprogrames
sonoros, exclusivamente musicais, sem
qualquer forma de locução ou propaganda comercial.
Art. 127. O titular dos direitos
patrimoniais de autor ou conexos pode
requerer a autoridade pclícíal competente a interdição da representação,
execução, transmissão ou retransrmssão de obra Intelectual, inclusive .1:0nograma, sem autorrzaçâo dec ida, bem
como a apreensão, para a garantia de
seus direitos, da receita bruta.
Parágrafo único. A interdição perdurará até que o infrator exiba a autoneacêo.
Art, 128,

Pela violação de direi-

tos autorais nas representações ou
execuções

realizadas

nos
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locais ou

estabelecimentos a que alude o § LO

do artigo 73, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente
com os organizadores dos espetáculos.
Art. 129. Os artistas não poderão
alterar. suprimir, ou acrescentar, nas
representações ou execuções, palavras,
fras~ ou cenas sem autorização, por
escrtto do autor. sob pena de Serem
multados, em um salário-mínimo da,
região, se a infração se repetir depois
que o autor notificar, por escrito o
artista e o empr esárío de sua proi'bicão ao acréscimo à supressão ou alteração verificados.

§ L" A multa de que trata. este artigo será aplicada pela autoridade que
houve! licenciado o espetáculo. e sere
recolhida ao Conselho Nacional de D1retro Autoral.
§ 2." Pelo pagamento da multa á
que se refere o parágrafo anterior,
respondem solidariamente o artista c
o empresário do espetáculo.
§ 3.° No caso de reincidência, poderá o autor cassar a a utoríaaçào
dada para a representação. ou execução.

Art. 130. A requerimento do 1,,1tular dos direitos autorais a autoridade policial competente, no caso de
infração do disposto nos §§ 2." e J." do .
art.. 73, determinará a suspensão do
espetáculo por vinte e quatro horas,
da primeira vez, e por quarenta e oito
horas, em cada reincidência.
CAPíTULO In

Da prescrzção

Art. 131. Prescreve em cinco anos
a ação civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor ou conexos, contado o prazo da data em que SI': deu
a violação.
TITULO IX
Disposições finais e transitórias

Art. 132. O Poder Executivo, mediante Decreto, organizará o Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art . 133. Dentro em cento e vinte
dias, a partir da data da instalação
do Conselho Nacional de Direito Autoral, as associações de titulares de
direitos autorais e conexos atualmente
existentes se adaptarão às exigências
desta Lei.
Art. 1:::4. Esta Lei entrará em vigor a 1." de janeiro de 1974, ressalvada a legislação especial que com
ela for compatível.
Brasíüa, 14 de dezembro de 1973;
152:' da Independência e 85." da

'República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
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DE 1973

Dispõe sobre o Fundo Aeroviãrio e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacío.. .
naí decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O Fundo Aeroviário, criado
pelo Deore.o.Jeí nv 270, de 28 de tevereiro ue 1967, é um Fundo de iratureza contábil. destmaoo a prover
recursos ttnanceiros para execução e
manutençao ao que prevê o Sistema
Aeroviário Nacional,
podendo
ser
aplicado em projetos, construção. ma-

nutenção. operação e na administra-

ção de instalações e serviços da in-

fra-estrutura aeronáutica.
Art. 2Q
Constituem receitas do
Fundo Aeroviário:
I - quo.a do Imposto único sobre
Lunrtrrcantes e Combustíveis Llquldos e Gasosos, destinada ao Ministério da Aeronáutica pela íegtslaçao em
vigor;
11 - produto da arrecadação das
tanres aeroportuárias cobradas nOS
aeroportos diretamente admímstrados
pelo Ministério da Aeronáutica, nem
como da correção monetária e dos
juros de mora decorrentes do atraso no pagamento das mesmas;
III - produto da arrecaneçao das
tarifas de uso das comunicações e dos
auxílios à navegação aérea em rota,
proporcíonados pelo Ministério
da
Aeronáutica, bem como da correçao
monetária e dos juros de mora decorrentes do atraso no pagamento
das mesmas;
IV - receitas provenientes da cobrança de preços específícos, pelo USO
de áreas, edifícios, instalações, equipamentos facilidades e serviços. nM
abrangidos pelas tarifas aeroportuárias, nas áreas civis dOS aeroportos
diretamente admínatrados pelo !.\.1i~
nístérlo da Aeronáutica, bem
coma
de mulas oontratuals:
V - verbas orçamentárias créditos
adicionais e recursos Internacíonais ;
VI - multas aplicadas na torme
prevista no Código Brasileiro
do
Ar;
VIl - receitas provenientes da cObranca de emolumentos relativos aOS
atos do Registro Aeronáutico BrasrIeíro e de indenizações de despesas
referentes a licenças, certificados, cer-

tldôes, vistorias, homologações e att.,
de Aviação Civil;
VIII - rendimentos líquidos das
operações do próprio Fundo;
IY - quaisquer outros recursos que
lhe forem expressamente a trtbutoos ,
Art. 39 O Fundo Aerovla.Ic Aevà
administrado pelo Ministro de ..1.81'0náutica.
Parágrafo único.
O Ministro da
Acronáuttoa destinará da quota jo
Imposto único sobre Lubrilicantes e
vidades correlatas

Combustiveís Líquidos e Ua:;OS08 ce
que trata o item I do artigo ante-

rior, recursos financeiros para mvestlmentos nos aeroportos, ínstalaçóes,
áreas e serviços correra tos ou afins,
atribuídos às entidades da Admimatração Federal Indireta, esp-ecialmente constituídas para aquelas rinau,
dades.
Art. 49 Os recursos de que trata
o artigo 29 desta Lei serão c' -posrtados no Banco do Brasil S. A., à conta e ordem do Ministro da Aeronáutica, para creõíto nc Fundo Aeroviário e terão caráter rotativo.
Parágrafo único.
Os saldos verificados no fim de cada exercício financeiro s e r o automancamente
transferidos para o exercícío seguinte, a crédito do citado Fundo.
Art. 59 A esertturaçào do Fundo
Aeroviário obedecerá às normas gerais estabelecidas pelo Governo sobre
contabilidade e auditoria.
Parágrafo único. Os recursos do
referido Fundo serão contabâlízadoe.
distintamente, segundo a sua natureza.
Art. 6Q
O poder Executivo, por
proposta do Ministério da Aeronáutica, baixará no prazo de sessenta
dias, fi, contar da vigência desta Leí.
a regulamentação que se fizer neces,
sárta à sua execução.
Art. 79 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogados
o:s artdgos 29 39, 49 e 59, e seu parágrafo único do Decreto-lei nv '270
de 28 de fevereiro de 1967, e demais
disposições em contrário.
â

Brastlía, 17 de dezembro
152Ç da Independência
e

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo
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5.990 - DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1973

ríxa os valore& de vencimentos dos
cargos do Grupo-Outras Auviaaae«
de Nível 7l:1edio, e dá outras providências.

o

Presidente da República

FaÇO saber que -J Congresso Naolonal decreta ;: eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Aos 1]1 veís de classtflcação
dos cargos lnt.e~f:·'':I,ntes do Grupo- Outras Atívídanes de Nível Médio a
que se retere a Le-i nv 5.645. de 10
de dezembro JE 1970, correspondem
os seguintes venoimentoa;
Níveis -

Vencimentos Mensais

NM-7
..
NM-O ...........•.......•
NM-5 .........•....•••••.

NM-4 ..................•.
NM-3
.
NM-2
.
NM-l
.

2.300,00
2.100.00
1.900,00
1. 700,00
1.400,00
1.000,00
300,00

Art. 29 As gratificações pelo exer.,
cícío em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva e do serviço extraordinário a este vinculado, as diárias de que treta a Lei nv 4.019 de
20 de dezemoro de 1961, e respectivas
absorções, referentes BC6· cargos que
integrarão ') Grupo-Outras Atividades
de Nível Mêaic, i~·a.rão absorvidas, em
cada caso, pe-Jl'S vencimentos fixados
no art. 19.
§ 19 A oe. ti)' da vigência dos decretos de tra',spr:1sJ~ão ou transrormaçào de cargos para as Categorias
Funcionais de Grupo-Outras Atividades de Nível i.\Iéc.iu, cessará, para (..'5
respectivos ocupantes,:J pagamento
das vantagens eooectrtcedas neste artigo, bem cerne de tortas as outras
que, a qualquer título, venham sendo
por eles pen-ebtoas, abrangendo, inclusive, direrencas de vencimento,
gratificações te crodutlvídade e complementos sata.naís ressalvados, apenas, a gratíftcaçâc adicionai por tempo de serviço e Q sareno-remme.

13i

§ 29 A gratificação de que trata
a Lei nc 1. .&34, de 14 de novembro de
1950, é mantida, rr.ae passa a ser calculada na ·")as,:: de vinte por cento
dos respecüvoe vencímentoa, fixados
no artigo 19 nesta Lei.
Art. 3.° É vedada I'l. utilização de
colaboradores eventuais, retribuídos
mediante recibo, para a execução de
atividades compreendidas no GrupoOutras Attví-taces de Nível Médio.
Parágrafo únn,c.. A medida em que
for sendo Implantado o Grupo-Outras
Atividades de ~;;/jveJ Médio, nos órgãos
em que o regr.ne jurídico do respectivo pessoal seja estatutário, ficam
extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista. a que sejam inerentes tais atividades, os qUaIS, entretanto, poderão ser transformados
em cargos do mesmo Grupo, de acordo com crttéríos estabelecidos pelo
Poder Execu "IVO.

Art. 49 Somente poderão inserever-se em 'XJDCU1:>{l para Ingresso r-as
Categorias f:t'';mcloi.ais do Grupo Outras Atividades de Nível :.v.Iédio,
brasileiros oom " "idade máxírr.a de
trinta e ctn-c anos que satisfaçam o
requisito previsto no item X, do artigo 39, da Lel n C 5.645. de 10 ,1e dezembro de t970 :: .sutras exlgênnlas
legais para c exercício da profissão,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.
Parágrafo únl-o. A aprovação em
concursos realízndoa para provimento
dos cargos do srstcma ríe classificação
anterior à vigência da LeI nc 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, não naor,
lita o candidato ao ingresso previsto
neste artigo.
Art. 59 Os eenr-rmentos fixados nesta Lei vigorarão 8 partir dos decretos de Incluaao dos cargos no novo
sistema, a que SE; refere o § 19, do artigo 29
Art. 60 Observado o dispost-o nos
artigos 89, item IH. e 12, da Lei número 5.645, de 1C de dezembro de
1970, as desoeses decorrentes da apllcação desta t.er serão atendidas pelos recursos orcamentérlcs próprfcs
dos Ministérios, órgãos integrantes da
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Presidência da República e .suterqures federais.
Art. 7Q 8':s~ Lei entrará em 71gor na data de ,,; ....a publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de dezembro de 1973:
1521,1 da In-iependêncía e 359 da
República.
E1'JlT

G.

MEDICI

Alfredo BuzQZd

Atuuõerto rtt' Barros Nunes
Ullanao

GeISeL

soroe de Carvalho e Stma
Antônio De.l'zm Netto
Mário Dll.Vl.ti Andreazza
Moura :,-:wau:anti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Bamia
L, Aranpe MQ·cêdo
Mário Tj~lno1

In

Moraes

Antõnw Dias Leite Júnior
João PaULO uca Reis velloso
José Costa Cavalcantz

c.

Corsettz

LEI N° 5.991 DE

DE

17

DE DEZEMBRO

1973

Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas medicam mios,
insumos farmacêuticos e correlatas;
e dli outras provutenczus.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPíTULO I

Disposições Preitmímures

Art. 1° O controle sanitário do
mércio de drogas, medicamentos,
sumos farmacêuticos e correlatos,
tono o terrnor ío nacional, rege-se
esta lei.

lnsum..; turmacêutico

droga ou matéria-prrrna aditiva ou
complementar de qualquer natureza,
destinada a emprego em medícamenIJOs, quando for o caso, e seus recipientes;

Marcus Vinicius Pratini de

Hygino

Art. 3° Aplica-se o disposto nesta
lei as unidades de díspensaçãc das
ínstatuíçôes de caráter filantrõpico ou
beneficente, sem fins lucrativos.
Art. 4° Para efeitos desta lei, são
adotados os seguintes conceitos:
I - Droga:.. . .' substancia ou matérta-prrma que tenha a finalidade medícamentosa ou sanitária;
n - Medicamento
produto farmacéutico tecnicamente obtido ou
elaborado; com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de
diagnóstico;

coinem
por

Art. 2° As disposições desta lei
abrangem as unidades congêneres que
integram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, da trníâo. dos Estados do Distrito Federal, dos Territórtos e dos
Mumcrpíoa e demais entidades paraestatais no que concerne aos conceítos, definições e responsabilidade
técnica.

IV - Correlato
a substânc~a,
produto. aparelho ou acessono nao
enquadrado nos conceitos anteriores,
cujo uso ou apírcaçàc esteja ligado à
defesa e proteção (ÜJ saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou
ne amruenr.es, ou a '''!~ uiaguost.rcos
e analíticos, os cosméticos e perfumes, e ainda, os produtos díeteucos.
oticos, de acústica medica, cdontológICOS e veterinários;
V -

órgâo samtarzo competente -

orgao de físcalízaçâo do Ministério
da Saúde, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municipios;
\/1 - Laborat6rzo oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou
congênere da União, dos Estados, do
Distrito FederaJ e dos Territórios,
com competência delegada através de
convênio ou credenciamento, destinaao à ananse de drogas. medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos;
VII - Análise fiscal - a efetuada
em drogas, medicamentos. insumos
rarmacêut.ícos c' correlatos, destinada
a comprovar a sua conformidade com
a fórm ula que deu origem ao registro;
VIII - Empresa - pessoa Iísica ou
jurídica. de direito público. ou privado, que exerça como atividade prtncrpal ou subsrdzáría o comércio, venda, forneciment-o e distribuição de
drogas, medicamentos insumos rarmacêutacos e correlatos, equíparando-se à mesma, para 05 efeitos desta
rei. as unidades dos órgãos da administração direta ou indireta, federal,
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estadual, do Distrito Federal
dos
Territórios, dos Munícipíos e entidades paraestatais, Incumbidas de serviços correspondentes;
IX -- Sstaoetectmenic - unidade
da empresa destinada ao comércio de
drogas, medicamentos. insumos farmacêutícos e correlatos:
X - Farmácia - estabelecimento
de marupuraçao ae formulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos
insumos farmacêutrcos e correlatos, compreendendo
o de dispensaçâo e o de atendimento
prívattvo de unidade hospitalar ou
de qualquer outra equivalente de assistência médica;
XI - Drcçoria - estabelecimento
de dispensaçâo e comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens
originais;
XII
Ervanaria
estabelecimento que
realize dlepensaçâo de
plantas medicinais;
XIII ~ Posto de medicamentos e
unidades volante - estabelecimento
destinado exclusivamente à venda de
medicamentos industrializados
em
suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão
sanitário federal. publicada na imprensa oficial, para atendimento a
tocahuades desprovidas de farmácia
ou drogaria;
XIV '- Dispensaria de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo
de pequena unidade hospitalar ou
equivalente;
XV Dispensação .- ato de forneclmento ao consumidor de drogas.
medicamentos. insumos farmacêutlcos
e correlatos, a título remunerado ou
não:
XVI - Distribuidor, representante
incportadcn e exportador
- empresá
que exerça direta ou indiretamente
o _comércio a tacadlste de drogas. medícamentos em suas embalagens originais. insumos farmacêutícos e de corre):Olt,,~:

XVII ""' Produto dietético - produto tecntca menr e elaborado para
atender às necessidades dietéticas de
pessoas em condições fisiológicas especiais .
CAPiTULO

n

Do Comercio Farmacêutico

Art. 5" O comércio de drogas, medicamentos e de insumos rarmacêuti-

cos é privativo das empresas e dos
estabelecimentos definidos nesta lei.
§ .1Q O comércio de determinados
correlatos üu;:; corno
aparemos e
acessórios. produtos utilizados para
fins dtagnóst.icos e analíticos, odontológicos, vetertnartos, de hígrene pessoal ou de ambiente, cosméticos e
perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo as farmacras e drogarias observado o disposto em lei federal e
na supletiva dos Estados. do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ 2~ A venda de produtos dietéticos será realizada nos estabelecimentos de dispensação e, desde que não
contenham substâncias medicamentosas, pelos do comercie fixo.
Art. 6" A díspensaçâo de medicamentos e privativa de:
a)

farmácia:

bl drogaria;
c) posto de medicamento e unidade
volante;
d) dispensário de medicamentos,

Parágrafo único, Para atendimen-

to exclusivo a seus usuários, os esta-

belecimentos
hoteleiros e similares
poderão dispor de medicamentos anódínos. que não dependam de receita
médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal.
Art. 7" A dlspensacã-, de plantas
medicinais é privativa das farmácias
e ervanartes, observados o acondícíc...
namento adequado e a classificação
botânica,
Art. 8" Apenas poderão ser entre-gues à díspensação drogas medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de
qualidade oficialmente reconhecidos.
CAPíTULO III

Da Farnuicui Homeopática

Art. 99 O comércio de medicamentos homeopáticos obedecerá. às disposições desta lei, atendidas as suas
peculiaridades,
ArL 10, A farmácia homeopátíca
só poderá manipular fórmulas o nctnais e magistrais, obedecida a rermaco-técníca homeopática.
Parágrafo uni co , A manípuíaçâo de
me-dicamentos
homeopatlcos
não
constantes das farmacopeías ou dos
formulários homeopáticos depende de
aprovação do órgão sanitário federal.
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Art. 11. O Serviço Nacional de
Pisca.lízação da Medicina e Farma-

cía baixará mstruçoee.sobre o receituário, utensílios. equipamentos e
relação de estoque mimmo de produtos homeopàtccos ,
Art. 12. E' permrtído às rarmacjas
homeopatccas manter seçoes de vendas de correlatos e oe mccncamentos
não homeopàtícos quando apresenta-

dos em suas embalagens orrgmais .
Art. 13. Dependera de receita
médica a dispensaçãc de medicamentos homeopáticos, cuja concentração
de substância ativa. corresponda às
doses máximas tarmacoíogrcamente
estabelecidas.
Art. 14 Nas localidades desprovtdas de farmácia homeopática, poderá

ser autorizado o funcionamento de
posto de medicamentos nomeopà.tícos
ou a dtspensação dos produtos em
rarmàcta alopàtaca .
CAPíTULO IV

Da Aseistêncíá e tceeponeaôíuaaae
Técnicas

Art. 15. A farmácia e a drogaria
terão, obrigatoriamente, a assistência
de técnico responsável, inscrito
no
Conselho Regional de Farmácia, na
forma da lei.
§ 19 A presença do técnico respon-.
sá vel será obrigatória durante todo
o horário de funcionamento do estabelecimento.
§ 2Y os estabelecimentos de quo
trata este artigo poderão manter tec ..
nlco responsável substituto, para os
casos de impedimento ou ausência do
titular.
§ 3'=' Em razão do interesse púbn..
co, caracterrzada a necessidade da
existência de farmàcía ou drogarra,
e na falta do farmacêutico, o órgão
santtárro de fiscalizaçâo local ücendará os estabelecimentos sob a responsabtüdade técnica de prático de
farmácia. oficial de farmacía ou outro, igualmente inscrito no Conselhu
Regional de Farmácia, na forma da
ler.
Art. ie ,

A responsabilidade tecmca do estabelecimento será comprovada por declaraçao de firma tndívidual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contra to de trabalho do
prottsatonal responsável.
§ 1° Cessada a assistência técnica
pelo término ou alteração da decía..

ração de firma individual, c~n~~a~
social ou estatutos da pessoa jurtdtca ou pela rescisão do contrato de
trabalho, o proftsstonal respondera
pelos atos praticados durante o período em que deu assistência ao estabelecimento.
§ 2"" A responsabilidade referida
no parágrafo anterior subsistirá pelo
prazo de um ano a contar da data
em que o sócio ou empregado cesse o
vínculo com a empresa.
Art. 17. Somente será permttido o
funcionamento de farmácia e drogafia sem a assistência do tecmco res ..
ponsável, ou do seu substituto, pelo
prazo de até trinta dias. período em
que não serão aviadas fórmulas magistrais ou otícínais. nem vendidos
medicamentos sujeitos a regime espedal de controle.
Art. 18. 1t facultado à farmácia
ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de
injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica.
§ 1"" Para efeito oeste artigo o estabelecimento deverá ter local privativa, equipamento e acessórios aproprtados, e cumprir os preceitos santtartos pertmentea.
§ 2Ç1 A tarmacia
poderá manta
laboratório de análises cümcas, desde que em dependência distinta e separada, e sob a responsabíndade tecníca do farmacêutico bioquímica.
Art. 19. Não dependerá de a551Stêncía técnica e responsatnudade profissional o posto de medicamentos e
a unidade volante.
Art. 20. A cada farmacêutico será
permitido exercer a direção técnica
de, no máximo, duas tarmactas, sendo uma comercial e uma hospitalar.
CAPíTULO V

Do Lacenciamento

Art. 21. O comercio, a dispensaçao, a representação ou distr íbuíção
a importação ou exportação de drogas, medicamentos, _insumos farmacêuticos e correlatos será exercido
somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitario competente dos Estados. do Distrito Federal e dos 'rcmcnos. em
conformidade com a legislaçã-o suple-
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tiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta lei.
Art. 22. O pedido da licença será
Instruido com:
a) prova de constituição da empre$;
b) prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável téc-

nlco, quando for o caso;
C) prova de habilitação legal
do
responsável
técnico, expedida pelo
Conselho Regional de Farmácia.
Art. 23. São condições para
a
licença:
a) localização conveniente, sob
o
aspecto sanitário;
b)
instalações independentes 6
equipamentos que satisfaçam aos re~
quísttos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas;
c) assistência de técnico responsável, de que trata o artigo 15 e seus
parágrafos, ressalvadas as exceções
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A Iegtslação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, poderá reduzir as exigências sobre a instalação e
equipamentos. para o licenciamento
de estabelecimentos destinados à assistência farmacêutica no perimetro
suburbano e zona rural.
Art. 24. A licença, para funcionamento ao estabelecimento, será expedida após verificação da observância das condições fixadas nesta ter
e na legislação supletiva.
Art. 25. A licença é válida pelo
prazo de um ano e, será revalidada
por períodos iguais e sucessivos.
Parágrafo único. A revalidação
deverá ser requerida até cento e vinte dias antes do término de sua vigência.
Art. 26. A revalidação somente
será concedida após a verificação do
cumprimento das condições sanitárias
exigidas para o licenciamento do estabelecimento, através de inspeção.

Art. 27. A transferência da propríedade e a alteração da razão social ou do nome do estabelecimento
não interromperá o prazo de validade
da licença, sendo porém obrigatória
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a comunicação das alterações referidas e a apresentação dos atos que as
comprovem, para averbação.
Art. 28. A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto
no licenciamento dependerá de licença prévia do órgão sanitário competente e do atendimento das normas
exigidas para o licenciamento.
Art. 29. O posto de medicamentos
de que trata o item XIII, do artigo
49, terá as condições de licenciamento estabelecidas na legislação supletiva dos Estados, do' Distrito Federal
e dos Territórios.
Art. 30. A fim de atender às necessidades e peculiaridades de. regiões
desprovidas de farmácia, drogaria e
posto de medicamentos consoante legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o orgão sanitário competente poderá licenciar unidade volante para a eispensação de medicamentos, constantes _de relação elaborada pele Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina.
e Farmácia.
§ 19 A díspensaçâo será realizada
em meios de transportes terrestres,
marítdmos, fluviais, lacustres ou aereos, que possuam condições adequadas à guarda dos medicamentos.
§ 29 A licença prevista neste artigo será concedida a título provisório
e cancelada tão logo se estabeleça uma
farmácia na região.
Art. 31. Para o efeito de controle
estatistico o órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios enviará ao Serviço
Nacional de Fiscalizaçâo da Medicina
e Farmácia do Ministério da saúde,
anualmente, até 30 de junho, a relação numérica dos licenciamentos, das
revalidações e baixas concedidas às
empresas e estabelecimentos de que
trata o artigo 2l.
Art. 32. As licenças poderão ser
suspensas, cassadas, ou canceladas no
interesse da saúde pública, mediante
despacho, fundamentado da autoridade competente, assegurado o direito
de defesa em processo administrativo,
instaurado pelo órgão sanitário.
Art . 33. O estabelecimento de díspensação que deixar de funcionar por
mais de cento e vinte dias terá sue
Iícença cancelada.
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Art. 34.

Os estabelecimentos refe-

ridos nos itens X e Xl, do artigo 49

desta lei. poderão manter sucursais
e filiais que, para efeito de licenciamento, instalação e responsabilidade
serão considerados como autônomos.
CAPÍTULO VI

Do Receituário

Art. 35.
receita:
a)

Somente será

aviada a

que estiver escrita a tinta. em

vernáculo, por extenso e de modo legível. observados a nomenclatura e
o sistema de pesos e medidas ofi ...
cíats ;
bl que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o medo de usar a medicação;
c) que contiver a data e a assina;

tura do profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número
de inscrição no respectivo Conselho
profissional.
Paràgrato único. O receituário de
medicamentos entorpecentes ou a eS
tes equiparados e os demais sob regime de controle, de acordo com a
sua classificação, obedecerá às disposições da legislação
federal especifica.
Art. 36. A receita de medlcamentos magistrais e oficinais, preparados
na farmácia, deverá ser registrada em
livro de receituário.
Art. 31. A farmácia, a drogaria
e o dispensário de medicamentos terão üvro. segundo modelo oficial, destinado ao registro do receítuárío de
medicamentos sob regime de controle
sanitário especial.
4

Parágrafo único. O controle do estoque dos produtos de que trata o
presente artigo será reíto mediante
registro especial, respeitada a legislação especifica para os entorpecentes
e os a estes equiparados, e as normas
baixadas pelo Serviço
Nacional de
Fiscalização da Medicina e Farmácia.
Art. 38. A farmácia e a drogaria
disporão de rótulos impressos para
uso nas embalagens dos produtos aviados, deles constando o nome e ende-

reço do estabelecimento, o numero da
licença sanitária, o nome do responsável técnico ~ o número do seu registro no Conselho Regional oe Parmacia.
Parágrafo único. Além dos rotulas
a que se refere o presente artigo, a
farmácia terá impressos com os dizeres "Uso Externo" "Uso Interno"
"Agite quando Usa;", "Uso Veteri~
náríc" e "Veneno".
Art. 39. Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no rotIDO aposto ao continente ou mvótuera do medicamento aviado, com a
data de sua manipulação, número de
ordem do registro de receituãrio, nome do paciente e do profissional Que
a prescreveu.
Parágrafo umco. O
resoonsaver
técnico pelo estabelecimento rubricará os rótulos das fórmulas aviadas e
bem assim a receita correspondente
para devolução ao cliente ou arquivo,
quando for o caso.
Art. 40. A receita em código, para
aviamento na farmácia privativa da
instituição, somente poderá ser prescrita por profissional
vinculado à
unidade hospitalar.
Art. 41. Quando a dosagem
do
medicamento prescrito ultrapassar os
limites farmacológicos ou a prescrtcão
apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento
eollcítará confirmação expressa ao
profissional que a prescreveu.
Art. 42. Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou de seu
substituto, será vedado o aviamento
de fórmula que dependa de manípulaçãc na qual figure substância sob
regime de controle sanitário especial.
Art. 43. O registro do recettuártc
e dos medicamentos sob regime de
controle sanitário especial não poderá
conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade.
CAPITULO VII

Da Fiscalizaçao

Art. 44. Compete aos órgáoa de
fiscalização sanitária dos Estados, do
Distrito Federal e o--- "vrrttóríos a
fiscalização dos estabelecimentos de
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que trata esta lei, para a verificação
das condições de licenciamento e funcionamento.
~ lQ A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o artigo 29 obedecerá aos mesmos preceitos nxaccs
para o controle sanitário dos demais.
§ 29 Na hipótese de ser apurada
infração ao disposto nesta lei e demais normas pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação dísctplínar decorrente do regime jurtdíco
a que estejam submetidos.
Art. 45. A nscanaecao sanitária
das drogas,
medicamentos, msumos
farmacêuticos e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, através de seus
órgãos competentes.
Art. 46. No caso de dúvida quanto
aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e corr-eia LOS, a
fiscalização apreendera duas unida...
des do produ to, das quais uma será
remetida para exame no argila sani,
tário competente, ficando a outra em
poder do oetentor ao prouuto, lavrando-se o termo de apreensão, em
duas vias, que será assinado pelo
agente fiscalizador e pelo responsaver técnico pelo estabetectmento. ou
seu substituto eventual e, na ausência
deste, por uuas testemunnas .
Pa, agratc
único. Constatada
a
irregularidade pelo órgão
sanitário
competente, será lavrado auto de infração, aplicando-se as díspostçóes
constantes do Decreto-lei no 785, de
25 de agosto de 1969.
Art. 47. Para
efeito de análise
prcceuec-se-à, peuo.ucarnente.
a cothetta de amostras dos produtos
e materiais, nos estabelecimentos comprecndídos nesta lei, devendo a autoridade fiscalizadora, como moenda
preventiva, em caso de suspeita de
alto -v-o ou fraude, interditar o estoque existente no local, ate o prazo
máxime de sessenta dias. findo os
quais o estoque
ficará automatacamente liberado, salvo Se houver notíItcacào em contrário.
I~:,

§ 19

No caso de interdição do es-

toque, a autoridade fiscalizadora Ia.,
vrará o auto de interdição correspondente, que assinara, com o represen-
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tante legal da empresa e o possuidor
ou detentor do produto, ou seu substituto legal e, na ausência ou recusa
destes, por duas testemunhas, especificado no auto a natureza e demais
características do produto interditado
e o motivo da ínterdíçao .
§ 29 A mercadoria interditada não
poderá ser dada a consumo, desviada, alterada ou substituída no todo
nu em parte, sob pena de ser apreendida, independentemente da ação penal cabível.
§ 3Q Para análise fiscal serão colhidas amostras que serão colocadas
em quatro invólucros, lavrando a autoridade fiscalizadora o auto de
apreensão, em quatro vias, que sera
assinado pelo autuante. pelo representante legal da empresa, pelo POSSU1dor ou detentor do produto, ou seu
substituto legal. e, na ausência ou recusa destes, por duas testemunhas.
específtcado no auto a natureza e outras características do material apreendido.
§ 49 O número de amostras será
limitado a quantidade necessária e eurícente às análises e exames.
~ fl9 Dos quatro invólucros. tornados individualmente invioláveis convenientemente autenticados, no ato de
apreensão, um ficará em poder do detentor do produto, com a primeira via
do respectivo auto para efeito de recursos; outro será remetido ao fabricante com a segunda via do auto para
defesa, em caso de contraprova;
o terceiro será enviado, no prazo maxímo de cinco dias. ao laboratório oficial, com a terceira via do auto de
apreensão para a análise ttscat eo
quarto ficará em poder da autoridade
fiscalizadora, Que será responsável pela
íntegrtõace e conservação da amostra,
ê

§

69 O laboratórto oücíat terá o

prazo de trinta dias, contados da data
do recebímentc da amostra, para etetuar a análise e os exames.
§ 79 Quando se tratar de amostras

de produtos perecíveís em prazo ínfertor ao estabelecido no paragraro
antertor, a análise deverá ser tetta ne
Imediato.
§ 89 O prazo previsto no § 69 podera ser prorrogado, excepctonatmen-

te, ate quinze dias, por razões tccntl':'J.S devidamente justctfcadas ,
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Art. 48. Concluída a analise fiscal,

a laboratório oficial remeterá imedia-

tamente o laudo respectivo a autoridade fiscalizadora competente, que
procederá de acordo com a conclusão
do mesmo.
~ 19 Se o resultado da análise nscer
não comprovar aíteraçâo do produto,
este será desde logo liberado.
§ 29 Comprovada a arteraçao, terstrtceção. adulteração ou fraude, será
lavrado, de imediato, auto de infraçao
e notãttcada a empresa para inicio do
processo.

§

39 O indiciado terá o prazo de

dez dias, contados da notificação, para
apresentar defesa escrita ou contestar o resultado da análise, requereu..
do, na segunda hipótese, perícia de
contraprova.
§ 4º
A notificação do índícdado
será feita por intermédio de funcíonártc lotado no órgão sanitário competente ou mediante registro postal
e, no caso de não ser localizado ou
encontrado por meio de edital publicado no órgão oficial de divulgação.
§ 59 Decorrido o prazo de que trata o § 39 deste artigo, sem que o notificado apresente defesa ou contestacão ao resultado da análise. o laudo' será considerado definitivo e proferida a decisão pela autoridade samtárla competente, consoante o disposto nu Decreto....íet nv 785, de 25 de
agosto de 1969.

Art. 49. A pertcía de contraprova
será realizada no laboratório ofíclal
que expedir o laudo condenatórto. com
a presença do perito que efetuou a
análise fiscal do perito indicado pela empresa e do perito indicado pelo
ôrgâo fiscalizador, utilizando-se as
amostras constantes do invólucro em
poder do detentor.
§ 19 A perícia de contraprova será tníctade até quinze d'as após o
recebimento da defesa apresentada
pelo indiciado, fi conciuída nos qutn,
ze dias subseqüentes, salvo se condições técnicas exigirem prazo maior.
§ 29 Na data fixada para a perícia de contraprova, o perito do indiciado apresentará o invólucro
de
amostras em seu poder.
§ 39 A panela de contraprova nao
será realizada se houver indicio de

alteração ou violação dos invólucros,
lavrando-se ata circunstanclac'a sobre
o fato, assinada pelos perttoa.
§ 49 Na hípotese do paragrato anterior prevalecerá, para todos
os
efeitos, o laudo de análise fiscal COtJdenatória.
§ 59
Aos peritos serão fornecidos
todos os informes necessários à realização da perícia de contraprova.
§ 69 Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de analise
empregado na analise fiscal concenatórra, podendo, porem, ser adotado
outro método, de reconhecida eüeaCIa, se houver concordância dos peritos .
§ 79
Os peritos lavrarão termo e
laudo do ocorrido na perícia de contraprova, que ficarão arquívados no
laboratório oficial, remetendo sua
conclusão ao órgão sanltarto de ris,
calízaçâo.
Art. 50. Ccntírmarío pela perrcia
de contraprova o resultado. da aná...
lise Lsca: condenatória, ueverú a ~_u
toridade sanitária competente
),0
proferir a sua decisão. determinar a
Inuttlízaçãc do material ou produto.
substância
ou
insumo, objeto de
fraude. faísifícaçâo ou adulteração,
observado o disposto no Decreto-Ieí
nc 785 de 25 de agosto de 1969.
Art. 51.
Em caso de dive rgênc.a
entre os peritos quanto ao resut-ado
da analise fiscal condenatória
ou
discordância entre os resultados uesta
última com a da perícia de contraprova caberá recurso da parte tnteressaca ou do perito responsável pela
analise condena torra á autorrdade
competente. devendo esta deter-minar
a realização de novo exame pericial
sobre a amostra em poder do, .aboratórto oflcial de controle.
§ 19
O recurso de que trata este
artigo deverá ser interposto (] prazo
de dez dias, contados da data da conclusâo da uerfcia de ccntraorova ,
§ 29 A autortdacíe que receber o recurso deverá decidir sobre o mesmo
no prazo de dez dias contados da
data do seu recebimento,
§ 3 Q Esgotado o prazo referido no
§ 29. s-em decisão do recurso prevalecerá o resultado da perícia de contmprova.
Art. 52. Configurada infração por
inobservância de preceitos ético.pro-
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fissionais o órgão fiscalizador comunicará o fato ao Conselho Regional
de Farmácia da jurisdiçã-o.
Art. &3. Nao noder ter exercício
DOS órgãos de nscaüzacão samtárta
o servidor público que 'for sócio ou
aclomsta de qualquer categoria. ou
qUE prestar serviços a empresa ou
estabelcímento que explore o com-rcio de drogas medicamentos. insumos farmacêuticos e correlatos.
á

caerrtno

VIU

Disposições Fmais e rromsíumas
Art. 54.
O Serviço Nacional de
Fíacaüzaçâo da Medicina e Farmáela ba.xará normas sobre:
a)
a padrcnízação do registro oo
estoque e da venda ou dlspensaçâo
dos medíoamentos sob controle samtárlc especial, atendida a Iegtslacão
pertinente;
O) 05 estoques mmímos de determínadoe medicamentos nos estabelecimentos de díspensaçâo, observado
o quadro nosológíco local;
c) os medicamentos e materíais
destinados a atendimento de emergêncta, incluídos os soros prornáncos.
Art. 55. E' vedado utilizar quaiquer dependência da farmácia ou da
drogaria como consultório, ou outro
fim diverso do licenciamento.
Art.S6.

As rarmáctas ,e drogarras

são obr iganas a plantão, pelo sistema

de ro.íraio. para atendimento rmnterrupto à comunidade,
consoante
normas a serem baixadas pelos Esta_
dos, Distrito Federal, 'j'errttónos e
Munrcípíns ,

Art. 5'7. Os práticos e oficiais ele
farmác.a. habili ados na forma
da
lei, que eetí verem em plena atrvtdace
e provarem manter a propíredade ou
co-propriedade de farmácia em 11 de
novembro de 1960, serão provistonados pelo Conselho Federa] e COIlSPlhas Regionais de Farmácia
rara
assumir a responsabilidade técnica do
estabe.ec.mentc.
§ 19 O prátíce e o oficial de termá.cia~ nas condições deste artigo não
poderão exercer outras atividades prrvatívas da profissão de Iarmacêntt00.

§ 29
O provísíonamentc de que
trata este artigo será efetivado no
prazo máximo de noventa dias, a 000tar da data de entrada do respectivo requerimento. devidamente
ma-

truído ,

Art. 58. Ficam revogados os ue,
eretos do Governo Provisório nvs ..
19.606. de 19 de janeiro de _931;
20.627 de 9 de novembro de 1931.
que retifioou o primeiro; 20.377, de
8 de setembro de 1931, ressalvados
seus artigos 29 e 3Q. e a Lei nv '1- 4 7~,
de 22 de novembro de 1951.
A:rt. 59. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publtcacãc revogadas
as disposições em contrário.

Brasília. 17 de dezembro de 1973;
da Independência e 859 da
República.
152Q

EMÍLIO G.

Mário

MÉDICI

Lemos

LEI NQ 5.992
DE

DE 17 DE DEZEMBRO
1973

Fixa os valores de cenamensoe dos
cargos do Gruac-Seruiccs de Transporte Qjwial e Portaria, do Serviço
Civil do Distrito Federal, e dá outras -prcnnâências,

o

Presidente da República

Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 Aos níveis de clesslftcaçao
dos cargos mtegrantes do Grupo-Serviços de Transporte Oficial ~ oortaria, a que se refere a Lei nv ". 920.
de 19 de setembro de 1973. correspendem os seguintes vencimentos:

çenctmen-os
Níveis

Mensais

crs
TP-5

1. 200 00

TP-4
TP_3

1.·IM.OO
900.00

TP-2

70000

TP-1

500,00
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Art. 29 As gratificações pelo exercicio em reetme de se-vlco extrao-dt-

nárío vinculado ao tempo integral e
decncacao exclusiva e as díanae
de
que trata a Lei nv 4.019, de 20 de

dezembro de 1961. e respectivas aosorçôes. ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixad-os no artigo anterior.
Parágrafo ÚniCO

A partir da vi-

gência dos decretos de transposição
ou transformaçâc de cargos para as
Categorias Funcionais do Grupo-Ser-

viços de Transporte Oficial e Porta;
ria, cessará, para os respectivos
ocupantes, (J pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem
come de todas as outras que, a qualquer titulo, venham sendo por eles
percebidas,

abrangendo,

ínclusrve,

abonos e complementos
salartais.
ressalvados acenas o saíáno-ra-niüa
e as gratificações adicional por tempo de serviço e de representaçáo de
Gabinete.
Art. 39 Ressalvado o disposto no
parágrato un cu ~,lo'!J artigo 39 , ca LeJ
nv 5'.920. de 19 de setembro -tc 1973,

é vedada a utilizaçã-O. a qualquer título e sob qualquer forma. de 013
boradores eventuais retribuídos mediante recibo para a execução de J'ltividades compreendidas no GrupoServiços de Transporte Oficial e POrtaria.

Art. 49 Os vencimentos fixados
no artigo 19 desta Lei vígorar'to a
partir da data dos decretos de n ,
clusão de cargos no novo sistema a
que se refere o parágrafo único do
artigo segundo.
Art. 5.° Observado o disposto no
artig-o 89, item IH e artigo 12 da
Lei nÇ1 5.920 de 19 de setembro de
1973. as despesas decorrentes da 'Wlicação desta Lei serã-o atendidas pelos recursos rr-ó-n-ios do Di"'trit." "t;!;~~
deral, bem como por outros recursos
a esse fim destlnadcs, na forma da
legislação pertinente.
Art. 6.° Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação. revogadas as disposíções em contrário.
Brasília. 17 de dezembro (' un~:
1529 da Independência
e 85l? da
República.
EMÍLIO G.

Alfredo

MÉDICl

Buzaid

LEGISLATIVO

LEI N9 5.993

DE

17

DE DEZGMBRO

DE 1973

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS a
movimentar a Reserva Global de
Reversão para o fim que especij"ica
e dá outras -protaâéncias,

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19

Fica a Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. - ELEI'RüBRAS,
como administradora da Reserva
Global de Reversão a que se refere a
Lei nc 5.655_ de 20 de maio de 1971,
autorizada
movimentá-la até o lfmite de Cr'S 104.000.000,00 (cento e
quatro milhões de cruzeírosj , C,?ill. o
bjetívo de promover a transferêncía,
para os concessionários estaduais de
serviços públicos de energia elétrica,
dos sistemas de sub transmissão
da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S. A ELETROSUL, nas segumtes condições:
I - os recursos a serem utüízados
no pagamento serão reembolsados em
8 (oito) parcelas anuais do mesmo
valor, monetariamente corrigidas;
II - OS juros a que se refere o
§ 5°, do artigo 4°, da Lei n'' 5.655,
de 20 de maio de 1971, não serão ('.reditados à Reserva Global de Reversão sobre o montante ainda não re,
embolsado.
Art. ãc Para os efeitos de. remuneração legal do investimento -s recursos aplicados
na
confcrmids.de
desta Lei somente Integrarão o investimento remunerável dos coucessionártos estaduais de serviços públicos de energia elétrica à nedtda
que as parcelas referidas o Item [
do artigo anterior forem sendo reembolsadas ,

a

Art. 39 O Poder Executivo prOV1denc.ará no sentido de que rejam alocados recursos orçamentários.
nos
exercícios de 1975 e 1976. no valor
de Cr$ 35.500.00;),00 (trinta e omcc
milhões e quinhentos mil CrUZeli.'OS),
corno reforço da Reserva Global de
Reversão. destinada a compensar o
decréscimo de rentabilida-de do setor
de energta elétrica resultante 10 ;;'1"8,tamentc estabelecido por esta Lei para os investimentos que serão transferidos.
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Art. 49
O artigo 39, da Lei nv
5.898. de 5 de junho de 1973. passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39
O Poder Executivo
providenciará no sentido de que
sejam a.oeadoe recursos orçamentários, nos exercícios de 1974 a
1976, no valor de Crê
.
82 OOO.OOO.CO (oitenta e dois milhões de cruzelrosj . COmo reforço
da Reserva Global de Reversão,
destinados a compensar o .íecréscimo de rentabtlíúade do seOO1' de
energia elétr.ca resultante do
tr~t"r~",.,~r·

",.'

.... "]"',...;,.,r

pnr

p<:f.a

Lei para. os investimentos que 00-

rao nanstencos ."

Art. B9
As concess'onànas estaduais de servíçcs públicos de snerg-a
elétrica. de que trata a presente Lei
e a Lei n'' 5 898, de 5 de junho d:
1973. terão o prazo de 90 rnoventa r
dias a partir da data da publicação
desta Lei para apresentarem a.c Min'stérfo das Minas e Energia estudo
sobre as repercussões. nos seus programas de tuveatímenc decorrentes
do recebimento de acervos das substdlárfas de âmbito regional da
.
ELETROBRA8.

Parágrafo único. Ocorrendo perda
de investimento por parte das concess'onártae. o Poder Executivo no
prazo de 180 dias. tomará providências para o devido ressarctmento.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor
na data de sua publ'cacão revogadas
as disposições em contrário.
Brasília. 17 de dezembro 'e t973;
1529 da Independência
e 859 da
República
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
A ntón-o Dia.~ ~e11e Júnior
Jodo Paulo dos Reis venoso

LEI N." 5.994 -- n-'" 18
DE

DE DEZEMERO

1973

Fixa os valores de vencimentos dos

caraos do Grupo-Serviços Auaiíioree
do Serviço Civil do Distrito Feâertü
e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
der-reta e eu sancfono a seguinte Lei:
Art. 1 ° Aos níveis de Olassíffcacão
dos cargos integrantes do Grupo-Ser-
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viços Auxiliares, a que se refere a Lei
D.O 5.920, de 19 de setembro de :-"273.
correspondem. no Serviço Civil do
Distrito Federal, os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis
Mensais
Cr$
SA-6
SA-S
SA-4
SA-3
SA-2
SA-l

2.300.00
1.00,00
1000,00
1. 000,00
IJOO,OO
600,00

Ar. 2.° As gratificações pelo exercicio em regime de tempo integral e
dedrcaçào exclusiva e do serviço extraordínarío a este vinculado, as uíárias de que trata a LeI n." 4.019, de
20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções, e o auxílio para diferença
de caixa, referentes aos cargos que
integrarão o Grupo-Serviços Auxtlíares, ficarão absorvidos, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no ,~L"tig:)
anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos 'tecretos de transformação ou transpostçao
de cargos para as Categorias Funcionais do Grupo-Serviços Auxthatce,
cessará, para os respectivos ocupantes,
o pagamento das vantagens especifícadas neste artago, bem como oe todas as outras que, a qualquer ucuio.
venham sendo por eles percetndas.
abrangendo, inclusive, abonos. complementos salariais e gratificações de
produtividade, ressalvados, apenas o
salário- familia ea gratff'tcaçào adícional por tempo de serviço.
§ 2." l!.: vedada a contratação. ou reepecttva prorrogação, de serviços, a
qualquer titulo e sob qualquer .otma
ínctusive com empresas privadas na
modalidade prevista no § 7", do ,..rtigo 10, do Decreto-ter n." 200, de 2:3 de
fevereiro de 1967, bem corno a .ctczação de coJaboradores eventuais . etrtbuidoa mediante recibo, para a
execução de atlvtdades compreendidas
no Grupo-Serviços Auxlhares ,
Art. 3." Os vencimentos fixados no
artigo L° desta Lei vtgoraráo a oarrfr
da data dos decretos de mctusão oe
cargos no novo sistema a que ;.;r [('fere o § L° do artigo anterior.
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Art. 4.° Observado o disposto nos
artigos 8. 0 , item In, e 12, da Lei número 5.920, de 19 de setembro de 1973,

as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Distrito Federal, bem como por )UT.:OS
recursos 3 esse fim destinados. na
forma da legislação pertinente.

Art.. 5.° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1873;
152.° da Independência e 85. da
República.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI N." 5.995 -

DE 18 DE DEZEMBRO

DE 1973
Fixa os vencimentos dos cargos do
Grupo-Serviços Jurídicos do Dístrtto Federal, e dá outras prcnndências.

o Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal

decreta e eu sanciono a seguinte LE'i:
Art. 1.0 Aos ni veís de classificação
dos cargos integrantes do Grupo-Serviços Jurídicos do Distrito Federal,
constituído com fundamento nas diretrizes estabelecidas na Lei TI.
920,
de 1& de setembro de 1973, correscondem os seguintes vencimentos:
O

:;"

Vencimentos
Níveis
SJ-3
SJ-2
SJ-l

Mensais
Cr$
5.300.00
4.70000
3.900.00

Art. 2. 0 As diárias de que trata a
Lei n," 4" 019, de 2Q de dezembro ele
1961, e respectivas absorções, bem (,0mo as importâncias correspondentes à.
parte variável de que trata a Lei numero 5.609, de 17 de setembro de lS70,
relativas aos cargos que integrarem o
Grupo-Serviços Jurídicos, são absot lidas pelos vencimentos fixados no artigo 1.0.
§ 1." A partir da vigência dos atos
de inclusão dos funcionários no Grupo a que se refere esta Lei. cessará o
pagamento das vantagens especifica-

das neste artigo, bem C01110 de ruttas
qi,e a qualquer titule, venham ccn.ro
PU)" eles percebidas, abrangeu-lo, 111cu.stve, abonos, gratifrcaçoes de PI'')dutividade e complementos salaríals,
ressalvados, apenas, o salarto-fnmtlla
e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
§ 2.° Aos funcionários que, em decorrência da aplicação do disposto
neste artigo, sofrerem redução no total da retribuição percebida mensalmente, fica assegurada a diferença,
como vantagem pessoal, nommatmente identificável, que será absorvida,
progressivamente, pelos aumentos de
vencimentos supervenientes a esta
Lei.
Art. 3.° O Grupo-Serviços Juridicos
é constituído por uma única Categoria Funcional de Procurador do Distrito Federal, designada pelo Código
SJ-901.

Art. 4.° Somente poderão Inscreverse em concurso, para ingresso nas.
classes imcíars da Categoria Funcional integrante do Grupo-Serviços .n.,
ridicos, brasileiros, com a idade máxima de 45 (quarenta e cinco) .1<105,
que possuam a condição de bacharel
em Direito, inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil. salvo os que
exerçam cargos ou funções públicas
incompatíveis com o exercício 'h advocacia.
Art. 5.° :É: vedada a contratação, ou
respectiva prorrogação, de serviços.
com terceiros, a qualquer titulo e sobqualquer forma, bem como a utíhzaçâo de colaboradores eventuais reta ibuidos mediante recibo, para a
execução de atividades compreendidas.
no Grupo-Serviços Juridicos.
Art. 6.° Os vencimentos fixados r oartcgo 1.0 desta Lei vigorarão a caruir
da data dos atos de transposição ou
transformação de cargos para as erasses de Oategorta Funcional do GrupoServiços Jurídicos.
. Parágrafo único. Para os rtaade
ocupantes, em caráter efetivo, dos.
cargos de natureza jurtdíca que irão
integrar as classes das car.egortas runcíonaís do Grupo-Serviços Jundicos, a
respectiva t.ransposrçáo se Iara inertecendo-se ao disposto no art.igo 8", n-.
cisos 11 e lII, e no artigo 12,1a Lef
n.v 5.920, de 19 de seternbru de U;'/3.
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Art

7."

Observado o disposto

D('S

ar-tigos 8.", item iII, e 12, da Let número 5.920 de 19 de setembro de 1973,

a aplicação desta Lei dependera ca
de recursos orçamencárros

existência

próprtos do Distrito Federal.

Art. 8.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 9 Revogam-se as disposições
err- contrario.
Q

Brasília, 18 de dezembro de 1(;73;
152." da Independência e 81).° da

República.
EMíLro G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.996

DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1973

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo-Artesanato, do
Serviço civzl do Distrito Federal, e
dá outras proVidências.

O Presidente da República

Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo-Artesanato, a que se refere a Lei número 5.920, de 19 de setembro de 1973,
correspondem os seguintes vencímentos:
Vencimentos
Níveís

Mensais

c-s
ART-5
ART-4
ART3
ART-2
ART-!

2.000,00
1. 500,00
1. 200.00
800.00
50000

Art. 2° As gratificações de tempo
integral e dedicação exclusiva e de
serviço extraordinário a ele vincutaoo,
bem como as diárias de que r.rata a
Lei n" 4.019, de 20 de uezernbro oe
1961, e respectivas absorções, rereren,

tes aos cargos qu-e integrarão (l [11'11po.Artesanato, ficarão absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados
no artigo an tenor .
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parágrafo único. A partir 'la vigência dos decretos de transposição
de cargos para as Categor ias FunCIOnais do Grupo de que trata esta Lei,
cessara, para os respectivos ocupan,
tes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, não mctdmdo
o cálculo ou a fixação de quaisquer
grattfícaçóes, por eles percebidas, sobre os valores de Vencimentos estabe;
Iecldos no artigo 19 desta Lei, ressalvada a gratificação adicional por
tempo de serviço.
Art. 3° Fica vedada a contratação
de serviços, com pessoas físicas ou
jurídicas, inclusive com empresas urtva das na modalidade prevista no §
7°, do artigo 10, do Decreto-lei númeIO 200, de 25 de fevereiro de 19fi7, bem
como a utilização de colaboradores
eventuais retribuídos med ia nte reeibo, para a execução das atividades
comprendldas no Grupo-Artesanato.
Art. 4° Somente poderão Inscreverse em concurso, para ingresso nas Ca,
tegorias Funcionais do Grupo- Artesanato, brasileiros, com idade máxima
de 40 (quarenta) anos, que possuam
gra U de formação esta belectdo em at-o
do Poder Executivo.
Art. 5° Os vencimentos fixados DO
artigo 1° desta Lei vigorarão a partir
dos decretos de inclusão d08 'arços
no novo sistema, a que se refere o
parágrafo único do artigo 2°
Art. 6° Observado o disposto ncs
artigos 8°, item III, e 12, da Lei número 5.920, de 19 de setembro de 1973,
as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios 'to Distrírc Federal, bem como por oucros
recursos a esse fim destinados, na
forma da legislação pertinente.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor IJa
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 19'1.3;
da Independência e 85" da
República.

152"

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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LEI N° 5.997 DE

DE 18
1973

no PODER LEGISLATIVO

DE DEZEMBRO

Fixa 03 valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Atividades de

III -

Grupo-Serviços de Transporte
O jicial e Portaria

Vencimentos
Níveis
Mensais

Apoio Judiciário, Serviços Auxilia-

res, Serviços de Transporte Otieuü
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras
Aiwidades de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria
do
Tribunal Federal de Recursos e do
Conselho da Justiça Federal, e dá

crs
TFR-rp-2
TFR-TP-l

outras providências.

IV - Grupo-Artesanato

Vencimentos

o Presidente da República

Níveis

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. L" Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes dos Grupos a
que se refere esta Lei. do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, criados e es-

truturados com fundamento

na Lei

tos:

c-s
2 000,00
1.500,00
1.200,00
800,00
500,00

v -

Grupo -

Outras Atividades de
Nível Superior

Vencimentos
Níveis

Grupo-Atividades de Apoio
Judieiário
Vencimentos

Niveis

Mensais
8r$

TFR-AJ-8
TFR-AJ-7
TFR-AJ-6
TFR-AJ-5
TFR-AJ-4
TFR-AJ-3
TFR-AJ-2
TFR-AJ-1

II -

Mensais

TFR-ART-5
TFR-·ART-4
TFR-ART-3
TFR-ART-2
TFR·ART-1

n" 5.645 de 10 de dezembro de 1970,
correspondem os seguintes vencímen-

I -

1.200,00
1. 000.00
900,00
700.00
500,00

TFR-TP-5
TFR-TP-4
TFR-Tp·3

5.200,00
4.600,00
3 90000
2800.00
20400.00
2 000,00
1.500.00
1 300,00

Grupo-Serviços Auxiliares

Níveis

Mensais
'Jr$
TFR-SA-6

TFR-·8A-S
TFR-SA-4
TFR-SA-3
TFR~SA-2

TFR-SA-1

2.300,00
1. 900,00
1. 500.00
1. 000,00
900,00
600,00

taensare

nrs
5.300,00
4.700,00
4.400.00
3.900,00
3 700,00
3.300,00
3.000,00

TFR-NS-7
TFR-NS-6
TFR-NS-5
TFR-NS·4
TFR·NS-3
TFR-NS-2
TFR-NS·1

VI -

Grupo -

outras AttVidades de
Nivel lVlt:dw

Vencimentos

Níveis
MpfJsais

crs
TFR-NM-7
TFR-NM-6
TFR- NM-5
TFR-NM-4
TFR NM-3
TFR-NM-2
TFR-NM-1

2.30000
2.100.00
1.900.00
1 700 00
1 40000
1 000,00
600,00

Art. 2." As diártas de que trata a
Lei n" 4 019, de 20 de dezembro dp.
1961, e respectivas absorções, bem como
a gratificação de nível universitario,
r eferent es aos cargos que integram
os Grupos de que trata esta LeI ficarào absorvidas. em cada caso, pelos
vencimentos fixados no artigo anterior .
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§ 1° A partir da vigência dos atos
de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais
do novo sistema, cessará, para os respectivos ocupantes o pagamento das
vantagens especificadas neste artigo.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, à medida que os
respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias
Funcionais integrantes dos demais
Grupos estruturados ou crtaõog na.
forma da Lei n'' 5.645, de 10 d.s dezembro de 1970.
Art. 3° A gratificação adicional por
tempo de serviço dos Funcíonártos do
Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Federal de Recursos, que forem incluídos nos Grupos de que trata esta Lei e nos demais estruturados
ou criados na forma da Lei n- 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, será celculada de acordo com o díspostc no
artigo 10, da Lei n" 4.315, de 26 de
junho de 1964.
Art. 4° Aos atuais funcionários que,
em decorrência desta Lei, passarem
a perceber, mensalmente, retribuição
total inferior a que vinham aufertndo
de .acordo com a legislação anterior,
sera assegurada a diferença, como
vantagem pessoal, nominalmente t-tentlfieável, na forma do disposto no artig? 4° e respectivos parágrafos, da
LeI Complementar n'' 10, de 6 de maio

de 1971.

Art. 5.° As funções integrantes do
Grupo - Direção e Assistência Intermediária. necessárias aos serviços da
Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, serão criadas pelo Tribunal,
na forma do artigo 5°, da Lei Complementar n'' 10, de 6 de maio de 1971,
adotados os princípios de classlflcação E' níveis de valores vígorant.es no
Poder Executivo.
Art, 6.° Os inativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o
disposto no artigo 10, do Decreto-lei
n- 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1° Para o efeito do disposto neste,
artigo, será considerado o cargo que
tenha servído de base de cálculo para
os proventos à data da aposentadoria, incidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspon-

dente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos artagos
2°, 3° e 4° desta Lei.
§ 2° O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o nxado para a classe da Oategorta Funcional para a qual tiver SIdo transposto o cargo de denommaçâo e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se aposentou o runcíonárío.
§ 3" O reajustamento previste neste
artigo será devido a partir da publicação do ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 7° Na implantação do Plano
de Classificação de Cargos, poderá o
Tribunal Federa] de Recursos, mediante ato da Presidência, transformar,
em cargos, empregos, integrantes da.
Tabela de Pessoal Temporário da Se~
cretarla, regidos pela legislação trabalhísta, a qual será considerada em
extinção.
Parágrafo único. Poderão, Igualmente, concorrer à transposição ou
transformação dos respect.ívoa cargos
efetivos, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Federal -tc Recursos os funcionários de outros órgãos da Administração Pública que
se encontrem prestando serviços, na
qualidade de requisitados, à referida
Secretaria, desde que sejam concorrentes dos Grupos de que trata esta
Leí, caso haja concordância do órgão
de origem.
Art. 8° Os vencimentos fixados no
Art. 1° desta Lei vigorarão a partir
da data dos atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1° do artigo 2°
Art. 9° Observado o disposto nos
artigos 8°, ítem IH, e 12, da Leí número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do
Tribunal Federal de Recursos, bem
assim por outras dotações a este fim
destinadas, na forma da Iegtslação
pertinente.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrârto,
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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LEI N.o 5.998 - DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1973

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos - Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares,
Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, outras A notaaaee de Nível
Superior e Outras Atividades de Nível Médio dos Quadros Permanentes
da Secretaria do Superior Tribunal
Militar e das Secretarias das Auditorias da Justiça Militar, e dá ou-

tras providências.

o

LEGISLA'XIVO

II! -

Grupo-Serviços de Transporte
O ticía; e Portaria

Níveis

Mensais

crs
STM-TP-5
STl\II-TP-4
STM-TP-3
STM-TP-2
STM-TP-I
IV

Presidente da República

Faço saber que o congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação
dos cargos Integrantes dos Grupos a
que se refere esta lei, dos Quadros
Permanentes da Secretaria do Superior Tribunal Militar e das Secretarias
das Auditoria.s da Justiça Militar, criados e estruturados com fundamento
na Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, correspondem os seguintes
vencimentos:
1 -

Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário

Mensais

o-s
STM-AJ-8
STM-AJ-7
STM-AJ-6
STM-AJ-S
STM-AJ-4
STM-AJ-3
STM-AJ-2
STM-AJ-I
11 -

STM-ART-S
STM-ART-4
STM-ART-3
STM-ART-2
STM-ART-I

v -

S.200,00
4.600.00
3.900,00
2.800,00
2.400,00
2.000,00
I.S00,00
I. 300,00

Grupo-Serviços Auxiliares

Níveís

STM-SA-6
STM-SA-S
STM-SA-4
STM-SA-3
STM-SA-2
STM-SA-I

Vencimentos
Mensais
Cr$
2.300,00
I. 900,00
I. SOO,OO
I. 000,00
900,00
600,00

1.200,00
I. 000,00
900,00
700,00
SOO,OO
Grupo-Artesanato

Vencimentos

Níveís

Mensais
Cr$
2.000,00
1.500,00
1.200,00
800,00
SOO,OO

Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior

Vencimentos

Níveís

Mensais

Vencimentos

Níveis

vencimentos

STM-NS-7
STM-NS-6
STM-NS-S
STM-NS-4
STM-NS-3
STM-NS-2
STM-NS-I

VI -

Níveís

Cr$
S.300,00
4.700,00
4.400,00
3.900,00
3.700,00
3.300,00
3.000,00

Grupo-Outras Atividades de
Nível Médio

Vencimentos.

Mensais
Cr$
STM-NM-7
2.300,00
STM-NM-6 .. "
2.100,00
STM-NM-S .. "
1.900,00
STM-NM-4
1.700,00
STM-NM-3
"
1.400,00
STM-NM-2 "
"
1.000,00
STM-NM-j
600,00
Art. 2.° As gratificações de nível
universitário, pelo regime de tempo,
integral e dedicação exclusiva e pelo
serviço extraordinário a ele vinculado, referentes aos cargos que integram
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os Grupos de que trata, esta lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos
vencimentos fixados no artigo ante-

ríor,

§ 1° A partir da vigência dos atos
de transformação ou transposição de
cargos para '3.S Categortas Funcionais
do novo sistema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das
vantagens especificadas neste artigo.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários dos Quadros de
Pessoal da Secretaria do Superior Tribunal Militar e das Secretarias das
Auditoriais da Justiça Militar, à medida que os respectivos cargos forem
transformados ou transpostos para
categorias Funcionais integrantes dos
demais Grupos estruturados ou criados na forma da Lei n.v 5.645, de 10
de dezembro de 1970.
Art. 3.° Ficam criados, no Quadro
da Secretaria do Superior Tribunal
Militar, as Categorias Funcionais a seguir. com as respectivas classes e
número de cargos que as integram:
A - No Grupo-Atdvídades de Apoio
Judiciário:
6 (seis) Agentes de Segurança Judiciãria, nível STM-AJ-026.4
12 (doze) Agentes de Segurança Judícíárte, nível STM-AJ-026.3
12 (doze) Agentes de Segurança Judiciária, nível STM-AJ-026.2
B - No Grupo-Artesanato:
1 (um) Técnico de Artes Gráficas.
nível 6TM-ART-706.5
1 (um) Contramestre, nível STMART-7064
3 (três) Artífices Especializados, nível 6TM-ART-706.3
3 (três) Artífices, nível STM-ART706.2.
Parágrafo único. O provimento dos
cargos a que se refere este artigo fica
condicionado a existência de recursos
orçamentários próprios.
Art. 4.° A gratífícação adicional por
tempo de serviço dos funcionários dos
Quadros Permanentes da Secretaria
do Superior Tribunal Militar e das
Secretarias das Auditorias da Justiça
Militar. que forem íncluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos demais
estruturados ou criados na forma da
Lei n.e 5.645, de 10 de dezembro de
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1970, será calculada de acordo com o
disposto no artigo 10. da Lei n," 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 5.° Aos atuais funcionários
que, em decorrência desta lei, passarem a perceber, mensalmente. retribuição total inferior à que vinham
auferindo de acordo com a legislação
anterior, será assegurada a diferença,
.omo vantagem pessoal. nominalmente identificável, na forma do disposto
no artigo 4.° e respectivos parágrafos
da LeI Complementar n.v 10, de 6 de
maio de 1971.
Art. 6.° As funções integrantes do
Grupo-Direção e Assistência Intermediária, necessárias aos serviços da Secretaria do Superior Tribunal Militar
e da-s Secretarias das Auditorias da
.rusttca Militar, serão criadas pelo Tribunal, na forma do artigo 5.°. da Lei
Complementar n.v 10, de 6 de maio
de 1971. adotados os principias de
classificação e níveis de valores vigorantes no Poder Executivo.
Art. 7.° Os [nativos farão jus à revisão de proventos com ba-se nos valores de vencimentos fixados no Plano
de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham
aposentado, de acordo com o disposto
no artigo 10, do Decreto-lei n." 1.256,
de 26 de janeiro de 1973.
§ 1.0 Para o efeito do disposto neste
artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo pare
os proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente sobre a
parte do provento correspondente ao
vencimento básico, aplicando-se as
normas contidas nos artigos 2.° e 4.°
desta. lei.
§ 2.° O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o fixado para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto
o cargo de denominação e símbolo
iguais, ou equivalentes aos daqueles
em que se aposentou o funcionário,
inclusive os cargos que foram reclassificados ou transformados pela Lei
n.v 5.849, de 7 de dezembro de 1972.
3.° O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 8.° Na ímplentação do novo>
plano de classificação de cargos, poderá o Superior Tribunal Militar, meê
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diante Ato da Presidência, transformar, em cargos, empregos integrantes
das Tabelas de Pessoal Temporário de
sua Secretaria e das Secretarias das
Auditorias da Justiça Militar, regidos
pela legislação trabalhista, os quais

LEGISLATIVO

1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis

Mensais

serão considerados em extinção.
Art. 9° Os vencimentos fixados no
artigo 1.0 desta lei vigorarão a partir

da data dos atos de inclusão de cargos

no novo sistema, a que se refere o
do seu artigo 2.0•
Art. 10. Observado o disposto nos
artigos 8.0 , inciso lII, e 12, da Lei
D,O 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
as despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios do Superior
'I'rfbunal Militar e das Auditorias da
Justiça Militar, bem corno por outros
recursos a esse fim destinados na forma da legislação pertinente.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogada-s
as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

§ 1.0

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N.O 5.999 - DE 18 DE DEZEMBRú
DE 1973

Fixa os valores dos niveis de !Jencimentos do Grupo-Direção e Asseseoramento Súpertores, dos Quadros
Permanentes da Secretaria do S~l
perior Tribunal Militar e das Secretarías tias Auditorias da lustzç'1,
M'ilztar, e dá outras providências,

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.° Aos níveis de ctasstrteaeão
dos cargos de provimento em comissão, mtegaantes do Grupo-Díreçác e
Assessoramento Super-iores dos Quadros Permanentes da Secretaria -)0
Supetíor 'I'rfbunal Militar e das Secretarias das Auditorias da Justiça
Militar, estruturados nos termos da
Lei TI. O 5.645, de 10 de dezembro de

Cr$

STM-DAS-4
STM-DAS-3
STM-DAS-2
STM-DAS-l

7.500,00
7.100,00
6.600.00
6.100,00

Art. 2.° As gratificações de nível
universitário, de representação e de
retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, referentes aos cargos que integram o Grupo
a. que se refere esta lei, serão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da VIgência dos atos individuais que incluii em os ocupantes dos cargos recíassrficados ou transformados, nos cargos
que integram o Grupo de que trata a.
presente lei, cessará, para os mesmos
ocupantes, o pagamento das vantagf;r.~,. especificadas neste artigo, bem
C01[,( de outras que, a qualquer titulo,
venham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação
adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 Os vencimentos fixados no
artigo 1.0 desta lei vigorarão a partir
da vigência dos atos de inclusão de
cargos no novo Grupo.
Art. 4.° O exercício dos cargos em
comissão do Grupo de que trata esta
lei é Incompatível com a percepção
de gratificação por serviços extraordinários e de representação de gabinete.
Art. 5.0 Ficam criados, na forma
dos Anexos I e II desta lei, nos ~ua
dros da Secretaria do Superior 'I'ri1:111nal Militar e das Secretarias das Auditorias da Justiça Militar, os seguintes cargos em comissão, além dos previstos no Anexo A, letra a, da Lei número 5.849, de 7 de dezembro de H!72:
A - Secretaria do Superior I'rtbunal Militar:
2 (dois) Diretores de Departamento
2 (dois) Assessores da Presidência
9 (nove) Assessores Judiciários
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B - Secretarias das Auditorias da
Justiça Militar:
22 (vinte e dois) Diretores de Secretaria.
§ 1.0 O provimento dos cargos de
Diretores de Secretaria criados por
esta lei, bem assim dos de Diretores
de Divisão do Quadro da secretaria
do Superior Tribunal Militar fica
condicionado à vacância dos ';argos
efetivos de Escrivão e de Diretor de
Serviço, os quais serâo extintas e suprimidos quando vagarem.
§ 2.° Aos cargos de provimento efetivo, a que se refere o parágrafo anterior, correspondem os vencimentos
fixados no artigo') 1.0 desta lei, para
os cargos de Diretor de Secretaria,
Nível STM-DAS-l. e de Diretor de
Divisão, Nível STM-DAS-2.
§ 3." As gratificações de representaçâo e pelo exercicio em regime de
tempo integral e dedicação exclusiva,
que estiverem sendo percebidas pelos
funcionários efetivos de que trata o
§ 1° deste artigo, são absorvidas pelo
vencimento fixado no artigo 1.0, para
o correspondente cargo em comissão,
devendo a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço ser
calculada de acordo com o disposto
no artigo 10. da Lei n.e 4.345, de 26
de junho de 1964.
Art. 6.° As despesas decorrentes na
aplicação desta lei serã-o atendidas
pelos recursos orçamentários próprios
do Superior Tribunal Militar e das
Auditorias da Justiça Militar, bem
como por outros recursos a esse fim
destinados, na forma da legislação
pertinente.
Art. '1.0 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Republica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 59
foram publicados no D. O. de 20
de dezembro de 19,73.

LEI N° 6. 000 DE

DE 18 DE DEZElltIERO

1973

Altera a Lei n° 5.662, de 21 de junho
de 1971, que transforma o Banco
Nacional do Desenvolvimento Eco __
nômico (BNDE> em empresa pública e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Os empregados da empresa. pú blíca Banco Naciona] do Desenvolvímento Econômico (BNDE), que
integram o respectivo Quadro Permanente de Pessoal em virtude de
haverem exercido a opção a que se
refere o artigo 4°, da Lei nv 5.662,
de 21 de junho de 1971, terão computados, para o gozo dos direitos previstos na legislação trabalhista e da pre-;
vidência social, o tempo de serviço
anterior prestado à Administração
Pública, assim como, para efeito de
carência, às contribuições recolhidas
a respectiva instituição de previdência.
Parágrafo único. Além das transferências das contribuições vertidas
ao IPASE, na forma do artigo 114, do
Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE)
providenciará junto ao órgão da Previdência Social a que estiver filiado,
conforme cada caso, o levantamento
da quantia necessária a complementar as c-ontribuições de que trata o
referido artigo, para que fiquem assegurados a aposentadoria e demais
beneficios aos servidores de que trata
este dispositivo.
Art. 2° A prestação de contas de
cada exercícío do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE)
será submetida pelo seu Presidente éLO
Ministro de Estado do Planejament-o
e Coordenação Geral, que, com seu
pronunciamento e os documentos
mencionados no artigo 42, do Decretolei número 199, de 25 de fevereiro de
1967, a enviara ao Tribunal de Contas da União, até 30 de junho do
exerci cio seguinte.
Art. 3° O disposto no artigo 10, e
seu parágrafo único, estende-se aos
empregados do Banco Nacional da
Habitação lBNH) que ingressaram em
seu Quadro de Pessoal, na forma do
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artigo a-, e seu parágrafo único, da
lei número 5.762, de 14 de dezembro
de 1971.

parágrafo único. Nos casos de
empregados que não eram contnbuintes do Instituto de Previdência e

Assistência dos Servidores do Estado
(lPASEJ, o Banco Nacional da Haottaçâo lBNH) custeara, integralmente,
as contribuições necessárias à contagem, pelo instituto Nacional oe Previdência Social (INPS1, do respectivo
tempo de serviço público para a concessão dos benefícios da legislação da
previdência social.

Art. 4" Esta lei entrará em vtgor
na data de sua publicação, revogadas
as alíneas e e t do artigo 15, da lei
número 1. 628, de 20 de junho de 1952;
o Decreto-lei numero 526, de 9 18
abril de 1969, e as demais disposições

em contrario,
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLlO G.

MÉDICI

JúlUJ Barata
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

LEI N° 6.001 - DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre o Estatuto do tndio

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TíTULO

I

Dos princípios e Definições

Art. l° Esta Lei regula a situação
jurídica dos índios ou silvícolas e das
comunidades Indígenas, com o Pl'Opósrtos de preservar a sua cultura e
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.
Parágrafo único, Aos Indíos e às
comunidades indígenas se estende a
proteção das leis do País, nos mesmos
termos em que se aplicam aos tc-oers
brasileiros. resguardados os usos, ccstumes e tradições indígenas, bem
como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei.

Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos
órgãos das respectivas admlnístracõea
indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos
seus direitos:
I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que
possível a sua aplicação;
II - prestar assistência aos Indica
comunidades indígenas a.tnda
e às
não integrados à comunhão nacional ;
IH - respeitar, ao proporcionar
aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades Inerentes à
sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus
meios de vida e subsistência;
V - garantir aos índios F.I permanência voluntária no seu habitat,
proporclonando-Ihes ali recursos para
seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhâo nacional,
a coesão das comunidades indígenas.
os seus valores culturais, tradições,
usos e costumes;
VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades rr dígenas;
VIU - utilizar a cooperação. o espírito de iniciativa e as qualidades
pessoais do índio, tendo em vista a
melhoria de suas condições de vida e
a sua integração no processo de
desenvolvimento;
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a. posse permanente das
terras que habitam, reconhecendolhes o direito ao usufruto exclusivo
das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes;
X - garantir aos índios o pleno
exercício dos direitos civis e políticos
que em face
da legislação lhes
couberem.
Parágrafo único, VETADO.
Art. 3° Para os efeitos de lei, ncam estabelecidas as definições a seguir discriminadas:
I - índio ou Silvícola - É todo
indivíduo de origem e ascendência
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identüica e

é identificado como pertencente a um

grupo étnico cujas características
culturais o distinguem da sociedade
nacional;
II Comunidade Indígena ou
Grupo Tribal - lt um conjunto de
famílias ou comunidades índias. quer
vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores
da comunhão nacional, quer em con,
tatos intermitentes ou permanentes.
sem contudo estarem neles integrados.
Art. 4° Os índios são considerados:
I - Isolados - Quando vivem em
grupos desconhecidos ou de que se
possuem poucos e vagos informes
através de contatos eventuais com
elementos da comunhão nacional:
II - Em vias de integraçãoQuando, em contato intermitente ou
permanente com grupos estranhos,
conservam menor ou maior parte das
condições de sua vida nativa, mas
aceitam algumas práticas e modos de
existência comuns aos demais setores
da comunhão nacional, da qual vão
necessitando cada vez mais para o
próprio sustento:
III - Integrados
Quando incorporados à comunhão nacional e
reconhecidos no pleno exercício dos
direitos civis, ainda que conservem
usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.
TíTULO II
Dos Direitos Civis e Políticos
CAPÍTULO I

Dos Princípios

Art. 5° Aplicam-se aos índios ou
silvícolas as normas dos artigos 145 e
146, da Constituição Federal, relativas
à nacionalidade e à cidadania.
Parágrafo único. O exercício dos
direitos CIVis e políticos pelo índio
depende da verificação das condições
especiais estabelecidas nesta Lei e na
legislação pertinente.
Art. 6° Serão respeitados os usos,
costumes e tradições das comunidades

Indígenas e seus efeitos. nas relações
de família, na ordem de sucessão, no
regime de propriedade e nos atos ou
negócios realizados entre índios, salvo
se optarem pela aplicação do direito
comum.
Parágrafo único. Aplicam-se as
normas de direito comum às relações
entre índios não integrados e pessoas
estranhas à comunidade Indígena,
excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto
nesta Lei.
CAPÍTULO II

Da Assistência ou Tutela

Art. 7° Os índios e as comunídadce tndtgenas ainda não integrados à
comunhão nacional ficam sujeitos ao
regime tutelar estabelecido nesta Lei,
§ 1° Ao regime tutelar estabelecido
nesta Lei aplicam-se no' que couber,
os principios e normas da tutela de
direito comum, independendo, todavia, o exercicio da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca
legal, bem como da prestação de
caução real ou fidejussória.
§ 2° Incumbe a tutela à União, que
a exercerá através do competente
órgão federal de assistência a0..9 silvícolas.
Art. 8° São nulos os atos praticados entre o índio não Integrado e
qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não t.enha
havido assistência do órgão tutelar
competente.
Parágrafo único. Não se aplica, a
regra deste artigo no caso em que Q
índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que
não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.
Art. 9° Qualquer indio poderá requerer ao Juizo competente a sua
liberação do regime tutelar previsto
nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que
preencha os requisitos seguintes:
I - idade mínima de 21 anos;
II - conhecimento da língua portuguesa;
In - habilitação para o exercício
de atividade útil, na comunhão nacional.
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compreensão cios
da comunhão ,na-

registro civil do ato correspondente,
admitido, na falta deste, corno meio
subsidiário de prova.

Parágrafo único. O Juiz decidirá
após instrução sumária,
ouvidos o
órgão de assistência ao índio e o

Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil.
Art. 10. Satisfeitos os requisitos
do artigo anterior, e a pedido escrito
do interessado, o órgão de assistência
poderá reconhecer ao índio, mediante
declaração formal, a condição ele in-

tegrado. cessando
toda restrição à
capacidade, desde que,
homologado
judicialmente o ato, seja inscrito 110
registro civil.
Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e de

seus membros,

quanto ao regime tutelar estabelecido
em lei, desde que requerida nela
maioria dos membros
do grupo e
comprovada, em inquérito realizado
pelo órgão federal competente, a sua
plena integração na comunhão nacional.
Parágrafo único. Para os efeitos
do disposto neste artigo, exigir-se-á o
preenchimento, pelos requerentes, dos
requisitos estabelecidos no artigo 9°.
CAPíTULO UI

Do Registro Civil

Art. 12. Os nascimentos e óbitos,
e os casamentos civis dos índios não
integrados. serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidas
as peculiaridades de sua condição
quanto à qualificação do nome, pre-

nome e filiação.
parágrafo único. O registro -Ivü
será feito a pedido do interessado ou
da autoridade
administrativa competente.
Art. 13. Haverá livros próprios, no
órgão competente de assistência, para
o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais.
Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber,
documento hábil para proceder ao

CAPíTULO IV

Das Condições de Trabalho

Art. 14. Não haverá discriminação
entre trabalhadores indígenas! ce
demais trabalhadores, apllcandc-selhes todos os direitos e garantias nas.
leis trabalhistas e de previdência social.
Parágrafo único. E: permitida a
adaptação de condições de trabalho
aos usos e costumes da comumoade
a que pertencer o índio.
Art. 15. Será nulo o contrato de
trabalho ou de locação de
serviços
realizado com os índios de que trata
o artigo 4°, L
Art. 16. Os contratos de trabalho
ou de locação de serviços realizados
com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques -m
colônias agrícolas dependerão
de
prévia aprovação do órgão de preleção ao índio, obedecendo,
quando
necessário, a normas próprias.
~ 1" Será estimulada a realíaação
de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente. de modo a favorecer a 1:011tlnuidade da vida comunitária.

*

2" Em qualquer case de nresuação de serviços por indígenas não integr'ados. o órgão de proteção ao índio
exercerá permanente fiscalização das
condições de trabalho, denunciando
os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis.

*

3° O órgão de assistência a-o indígena propiciará o acesso, aos seus
quadros, de índios integrados, estlmulando a sua especialização índigenlste,

TíTULO UI
Das Terras dos tndios
CAPíTULO I

Das Dísposições Gerais

Art. 17.

Reputam-se terras tr.dí-

gerias:
I
as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem
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os artigos 4", IV, e 198, da Constituição;
Il - as áreas reservadas de que
trata o Capitulo UI deste Título;
!lI - as terras de domínio das
comunidades indígenas ou de silvícolas.
Art. 18. As terras Indígenas nâo
poderão ser objeto de arrendamento
ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja
pleno exercício
da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.
§ 1" Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades Indígenas a pratica da caça, pesca ou coleta de f'rutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa.
§ 2" VETADO.
Art. 19. As terras Indígenas, por
iniciativa e sob orientação do órgão
federal de assistência ao in dia, serão
administrativamente demarcadas, de
acordo com o processo estabelecido em
decreto do Poder Executivo.
§ 1" A demarcação promovida nos
termos deste artigo, homologada pelo
Presidente da. República, será registrada em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União (S.P.V.) e do
registro imobiliário da comarca da
situação das terras.
~ 2" Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petltórta ou
à demarcatória.
Art. 20. Em caráter excepcional e
por qualquer dos motivos adiante
enumerados, poderá a União íntervrr,
se não houver solução alternativa, em
área indigena, determinada a providência por decreto do Presidente da
República.
~ 1" A intervenção poderá ser decretada:
a)
para pôr termo à luta entre
grupos tribais;
b, para combater graves surtos
epidêmicos, que possam acarretar o
extermínio da comunidade indígena,
ou qualquer mal que ponha em risco
a tntegrfdade do silvícola ou do grupo
tribal;

°

c) por imposição da segurança nacional.
d)
para a realização de obras publicas que interessem ao desenvolvimento nacional;
e)
para reprimir a turbação ou
esbulho em larga escala;
f) para a exploração de rtq uesas
do subsolo de relevante interesse para
a segurança e o desenvolvimento I1acional;
§ 2" A intervenção executar-se-á
nas condições estipuladas no .tecreto
e sempre por meios suasóríos, dela
podendo resultar, segundo a gravidade do rato, uma ou algumas Li...,S
medidas seguintes:
a)
contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra
os índios;
b) deslocamento
temporário de
grupos tribais de uma para outra
área;
c) remoção de grupos tribais de
urna para outra área ,
§ 3" Somente caberá a remoção de
grupo tribal quando de todo tmpossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção,
destinando-se à comunidade Indígena
removida área equivalente à ant.enor,
inclusive quanto às condições ecológicas.
4" A comunidade indígena removida será integralmente
ressarcida
dos prejuízos decorrentes da remoção.
§ 5" O ato de intervenção cera a
assistência direta do órgão federal
qUE' exercita a tutela do índio.
Art. 21. As terras espontânea e
defínltlvamentc abandonadas porecomunidade indígena ou grupo tribal
reverterão por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder
Executivo, à posse e ao domínio pleno
da União.
ê

CAPíTULO l i

Das Terras Ocupadas

Art. 22. Cabe aos índios ou sllvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e
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de todas as utilidades naquelas terras existentes.
Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste
artigo, são bens inalienáveis da União
(artigos 4°, IV, e 198, da Constituição
Federal) .
Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da
terra, que, de acordo com os usos,
costumes e tradições tribais. detém e
onde habita ou exerce atividade indispensável

à

sua

sabsístêncía

ou

economicamente útil.
Art. 24. O usufruto assegurado
aos indios ou silvícolas compreende o
direito à posse, uso e percepção das
riquezas naturais e de todas ·15 utnídadas existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração
econômica de tais riquezas naturais
e utilidades.
§ 10 Incluem-se, no usufruto, que
se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das
águas dos trechos das vias fluvtaís
'COmpreendidos nas terras ocupadas.
§ 2° E: garantido ao indio o oxcrusívo exercício da caça e pesca nas
áreas por ele ocupadas, devendo ser
executadas por forma suasória as
medidas de polícia que em relação a
ele eventualmente tiverem de ser
aplicadas.
Art. 25. O reconhecimento do
direito dos índios e grupos tribais à
posse permanente das terras por eles
habitadas, nos termos do artigo 198,
da Constituição Federal, independerá
de sua demarcação, e será assegurado
pelo órgão federal de assistência aos
silvícolas, atendendo à situação atual
e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo
das medidas cabíveis que, na omissão
'Ou erro do referido órgão, tomar
qualquer dos Poderes da República.
CAPiTULO TIl

Das Areas Reservadas

das riquezas naturais e dos bens
nelas existentes, respeitadas as restríçôes legais.
Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se
confundem com as de posse imemorial
das tribos indígenas, podendo organlzar-se sob uma das seguintes modalidades:
a)
reserva indígena;
1)) parque Indígena;
c) colônia agrícola indígena;
d) território federal indígena;
Art. 27. Reserva indígena
uma
área destinada a servir de habitat a
grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência.
Art. 28. Parque indígena é a área
~ contida em terra na posse de tndlos,
cujo grau de integração permita
assistência econômica, educacional e
sanitária dos órgãos da União, em
que se preservem as reservas de flora
e fauna e as belezas naturais da
região.
é

§ 1° Na administração dos parques
serão respeitados a liberdade, usos,
costumes e tradições dos indios.
§ 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação
das riquezas existentes na área do
parque, deverão ser tomadas por
meios suasórios ~ de acordo com o
interesse dos indios que nela habitem.
§ 3° O loteamento das terras doe
parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes
tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão
ajustar-se aos interesses das comunidades Indígenas.
Art. 29. Colônia agrícola indígena
é a área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo
órgão
de assistência ao índio, onde convivam
tribos aculturadas e membros da comunidade nacional.
Art. 30. Território federal indígea unidade administrativa suborna
dinada à União, instituída em região
na qual pelo menos
um terço da
população seja formado por índios.
Art. 31. As disposições deste- Capítulo serão aplicadas, no que 'ouber,
às áreas em que a posse decorra da
ê

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do terntórto
nncíonal, áreas destinadas à posse e
ocupação pelos índios, onde possam
viver e obter meios de subsistência,
'Com direito ao usufruto e utilização
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nplícação do artigo 198, da Consti'tuiçâo Federal.
CAPíTULO IV

Das Terras de DOmínio Indígena

Art. 32. São de propriedade plena
do índio ou da comunidade indígena,
conforme o caso, as terras havidas
por qualquer das formas de aquisição
do domínio, nos termos da legislação
'Civil.
Art. 33. O índio,
integrado ou
não, que ocupe como próprío, por
dez anos consecutivos, trecho de
terra inferior a cinqüenta hectares,
adquírír-Ihe-á a propriedade plena.
Parágrafo único. O disposto neste
'artigo não se aplica às terras do
domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de
que trata esta Lei, nem às terras de
propriedade coletiva de grupo tribal.
CAPíTULO V

Da Defesa das Terras Indígenas

Art. 34. O órgão federal de assístêncra ao Indío poderá soltcnar a
colaboração das Forças Armarias e
Auxiliares e da Policia Federal, para
assegurar a proteção das terras
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas.
Art. 35. Cabe ao órgão federal de
assistência ao índio a defesa judicial
ou extrajudicial dos direitos aos silvícolas e das comunidades indígenas.
Art. 36. Sem prejuízo do dlsposuo
no artigo anterior, compete à Umão
adotar as medidas administrativas cu
propor, por intermédio do Ministério
Público Federal, as medidas judiciais
adequadas à proteção da posse cios
silvícolas sobre as terras que habitem.
Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste .rmgo
forem propostas pelo órgão federal oe
assistência, ou contra ele, a Untâo
será litisconsorte ativa ou passiva.
Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa dos seus dírettos
em juizo, cabendo-lhes, no caso, a
assrstêncía do Ministério Público Pe-
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deral ou do órgão de proteção ao
índio.
Art. 38. As terras indígenas são
Inusucapívels e sobre elas não psrJ.erá
recair desapropriação, salvo o preVIste no artigo 20.
TíTULO IV
Dos Bens

e Renda do Património
Indigena

Art. 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena:
I - as terras pertencentes ao do,
mínío dos grupos tribais ou comunidades indígenas;
li - O usufruto exclusivo das rtquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas
por grupos tribais ou comunidades
indígenas e nas áreas a eles reservadas;
IH - os bens móveis ou tmoveís,
adquiridos a qualquer título.
Art. 40. Sâo titulares do Patrtmônío Indígena:
I - a população indígena do País,
no tocante a bens ou rendas ceccencentes ou destinadas aos silvícolas,
sem discriminação de pessoas ou grupos tribais;
li - o grupo tribal ou comunidade
Indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas;
III - a comunidade Indígena ou
grupo tribal nomeado no título equteítivo da propriedade, em relação aos
respectivos imóveis ou móveis.
Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena:
J - as terras de exclusiva posse ou
domínio do Indlo ou silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades;
1] ~ a habitação, os móveis e utensilios domésticos, os objetos de uso
pessoal, os instrumentos de trabalho
e os produtos da lavoura, caça, pesca
e coleta ou do trabalho em geral dos
silvícolas.
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Art. 42. Cabe ao órgão de (:·55i5têncía a gestão do Patrimônio lndlgena, propiciando-se, porém, a oa rtlotpaçâo dos silvícolas e dos grupos tri-

bais

TI?

arírmuistração dos

proonoe

bens, sendo-lhes totalmente confiado
o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício.
Parágrafo único. O
arrolamento
dos bens do Patrimônio Indígena será
permanentemente atualizado, crocedendo-se à fiscalização rigorosa de
sua gestão, mediante controle interno
e externo, a fim de tornar efetiva a
responsabilidade dos seus administra-

dores.
Art 43. A renda indígena ê a
resultante da aplicação de oens e
utilidades integrantes do Patrimônio
Indígena, sob a responsabilidade do
órgão de assistência ao índio.
§ 1° A renda indígena será preferencialmente reaplícada em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio.
§ 2° A reaplícação
prevista no
parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da comunidade
que produziu os primeiros resultados.
econômicos.

Art. 44. As riquezas do solo, D3.S
áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, caoendo-lhes com exclusividade o exercício
da garimpagem, ratscação e cata das
áreas referidas.
Art. 45. A exploração das riquezas.
do subsolo nas áreas pertencentes aos
índios, ou do domínio da União, mas
na posse de comunidades indígenas,
far-ae-á nos termos da legislação
vigente, observado o disposto nesta
Lei.
§ 1° O
Ministério do Interior,
através do órgão competente de
assistência aos índios, representará os
interesses da União, como proprretária do solo, mas a participação no
resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação
do terreno, reverterão em benefício
dos in dias e constituirão fontes de
renda indígena.
§ 2° Na salvaguarda dos interesses
do Patrimônio Indígena e do bemestar dos silvícolas, a autorização de
pesquisa ou lavra, a terceiros, ces

posses tribais. estará condicionada e,
prévio entendimento com o órgã-o de
assistência ao índio.
Art. 46. O corte de madeira nas,
florestas indígenas, consideradas em,
regime de preservação permanente,
de acordo com a letra 9 e § 2°, do.
artigo 3°, do Código Florestal, esté,
condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamenta das terras respectivas na
exploração agropecuária, na indústria,
ou no reflorestamento.
TíTULO V
Da Educação, Cultura e Saúde

Art. 47. li: assegurado o respeito.
ao patrimônio cultural das comumdados Indígenas, seus valores artísticos,
e meios de expressão.
Art. 48. Estende-se à população,
índtgena, com as necessárias adaptações. o sistema de ensino em vigorno Pais.
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a
que pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeira.
Art. 50. A educação do índio será
orientada para a integração na comunhão nacional mediante processo
de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade.
nacional bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais.
Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, será
prestada quanto possível, sem afastálos do convívio familiar ou tribal.
Art. 52. Será
proporcionada ao,
índio a formação profissional adequada, de acordo com o seu grau de
aculturação.
Art. 53. O artesanato e as indústrias furais serão estimulados, no.
sentido de elevar o padrão de vida do,
índio com a conveniente adaptação
às condições técnicas modernas.
Art. 54. Os índios têm direito aos.
meios de proteção à saúde facultados
à comunhão nacional.
Parágrafo único. Na ínfância, na
maternidade, na doença e na velhice,
deve ser assegurada ao silvícola es-·
pecial assistência dos poderes públi-
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coe, em estabelecimentos a esse fim
destinados.
Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos
índios, atendidas as condições ~OChllS,
econômicas e culturais das comumdades beneficiadas.
TíTULO VI
Das Narmas penais
CAPÍTULO I
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- detenção de seis meses a dois
anos.
Parágrafo único. As penas estatuidas neste artigo são agravadas de
um terço, quando o crime for pratrcado por funcionário nu empregado
do órgão de assistência ao índío .
Art. 59. No caso de crime contra
a pessoa, o patrtmônío ou os ':OST,Umes, em que o ofendido seja maio
não integrado ou comunidade tncrgena, a pena será agravada de um
terço.

Dos Princípios

TíTULO VII

No caso de condenação
de índio por infração penal, a pena
deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau
de integração do silvícola.
Parágrafo umco . As penas de
reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial
de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de aSS1Stência aos indios mais próximos ua
habitação do condenado.
Art. 57. Será tolerada a aplicação,
pelos grupos tribaís, de acordo com
as instituições próprias, de sanções
penais ou disciplinares contra os 5éUS
membros, desde que não revistam
caráter cruel ou infamante, prorbtda
em qualquer caso a pena de morte.

Disposições Gerais

Art. 56.

CAPÍTULO Ir

Dos Crimes Contra os lndios

Art. 58. Constituem crimes contra
os índios e a cultura indígena:
I escarnecer de cerimônia, rn,o,
uso, costume ou tradição culturais
indígenas, vilipendíá-Ios ou perturbar, de qualquer modo, a sua pratica.
Pena - detenção de um a três meses;
II - utilizar o Indío ou comunidade
indígena como objeto de propaganda
turística ou de exibição para tíris
lucrativos. Pena - detenção de dois
a seis meses;
III - propiciar, por qualquer meto,
a aquísição, o uso e a disseminação de
bebidas alcoólicas, nos grupos t':I1JalS
ou entre índios não integrados. Pena

Art. 60. Os bens e rendas co
Patrimônio Indígena gozam de plena
isenção tributária.
Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os
privilégios da Fazenda Pública. quanto a impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos
processuais, juros e custas.
Art. 62. Ficam declaradas a nuüdade e a extinção dos efeitos jurtdicas dos atos de qualquer natureza
que tenham por objeto o domtnlo, a
posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades
índígenas ,
§ 1.9 Aplica-se o dISPOSto .este artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades
Indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular.
§ 2.9 Ninguém terá direito a ação
ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os
silvícolas em virtude da nulidade e
extinção de que trata este artigo.
ou de suas conseqüências econômicas.
§ 3.9 Em caráter excepcional e a
juízo exclusivo do dirigente do órgão
de assistência ao índio, será permitida a continuação, por prazo razoável,
doe efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta Lei,
desde que a sua extinção acarrete
graves conseqüências sociais.
Art. 63. Nenhuma medida judicial
será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse de stlví..
colas ou do Patrimônio Indígena,
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órgão de proteção ao indio.
Art. 64. VETADO.
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n- 10, de 6 de maio de 1971, os seguintes vencimentos:
Nível - Vencimento Mensal

Parágrafo único. VETADO.

Art.

65. O Poder Executivo fará.

no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não
demarcadas.

Art. 66. O órgão de proteção ao

silvícola fará divulgar e respeitar as
normas da Convençã-O 107, promulgada pelo Decreto n.v 58.824, de 14 de
julho de 1966.
Art. 67. E' mantida a Lei n.c 5.371,
de 5 de dezembro de 1967.
Art. 68. Esta Lei entrará em vigor

na data de sua publicação. revogaaas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q de.
República.
EMILIO G. MÉDICI

Alfredo Buzatà
Antônio Delfim Netto
José Costa cavawanti

LEI N° 6.002

DE

19

DE DEZEMBRO

DE 1973

Fixa os valores de vencimentos dos
carg'oJs do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l° Aos ni veís de classificação
dos cargos de provimento em comissão integrantes do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do 'I'rtbunal de Contas do Distrito Federal, Código TCDF-DAS-100,
estruturado nos termos da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem, de acordo com os artigos 3° e 6°, da Lei Complementar

TCDF-DAS-3

TCDF-DAS-2
TGDF-DAS-1

.......•..

Cr$
7.100,00

6.600,00
6.100,00

Art. 2° O Tribunal de Contas do
Distrito Federal poderá, na implantaçâo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, reclassificar e
transformar, em cargos em comissão
de mesmo Grupo, cargos em comissão
do Quadro de Pessoa;' dos respectivos
Serviços Auxiliares.
PRràgrafo único . A partlr da vigência do ato ele reclassificação e
transrormação previsto neste artigo,
ficarão extintos e automaticamente
suprimidos os cargos em comissão
indicados no Anexo.
Art. 3° As gratafícações pelo exercício em regime de tempo integral
e dedicação exclusiva, as gratificações
pela representação de gabinete, as.
diárias previstas na Lei n'' 4.019, de
20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções, referentes aos cargos que
integrarão o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores são absorvidas,
em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo 10 desta lei.
Parágrafo único. A partir da vigência do ato que reclassificar ou transformar, em cargos em comissão do
Grupo a que se refere esta lei, cargos .em comíssào do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
cessara, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem assim
de qualquer outra retribuição pelo
desempenha de atividades de direção
e assessoramento superiores.
Art. 4° O funcionário nomeado para cargo em comissão perderá, durante o periodo em que o exercer, Q
vencimento do cargo efetivo de que
for ocupante, bem como qualquer
vantagem acessória porventura percebida, exceto salário-família e gratificação adicional por tempo de serViÇO, calculada de acordo com o disposto no artigo 10, da Lei nv 4.345.
de 26 de junho de 1964.
Art. 5° Os cargos em comissão integrantes da Categoria Direção Superior TCDF-DAS-101 serão providos.
dentre pessoas que satisfaçam os re-
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quísitos legais e regimentais e possuam qualificação e experiência administrativa.
Art. 6') O provimento dos cargos
em comissão integrantes da Categoria Assessoramento Superior TCDFDAS-1ü2 recairá em pessoas que
possuam os conhecimentos inerentes
às atribuições específicas do cargo.
Art. 7° Os vencimentos fixados no
artigo 1° somente serão pagos a partir da vigência do ato que reclassificar ou transformar os cargos em comissão de que trata esta lei.
Art. 8° À medida que o sistema
estabelecido nesta lei for implantado
será vedado o desempenho de atividades de díreçâo e assessoramento
superiores, sob forma diversa da prevista nesta lei, extinguindo-se os encargos e retribuições de qualquer
natureza com tais características.
Art. 9.9 As despesas decorrentes da
aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma
da legislação pertinente.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasilia, 19 de dezembro de 1973·
152° da Independência e 85° d';'

República.

EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 1Q fof
publicado no D. O. de Zl.12.7~.
LEI

N.o

6.003 -

DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1973

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá
outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento em comíssão, integrantes do Grupo-Direção e

Ass-essoramento Superiores, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do 'I'rabalho. estruturado
nos termos da Lei n.c 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, correspondem os
seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis
Menaats

crs
TST-DAS-4
TST-DAS-3
TST-DAS-2
TRT-DAS-l

7.500,00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 2.° As diárias de que trata a
Lei número 4.019, de 20 de dezembro
de 1961, e respectivas absorções e as
gratificações de representação. nível
universitário e de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação
exclusiva. referentes aos cargos que
integra-m
Grupo a que se refere esta
Lei, são absorvidas, em cada caso.
pelos vencimentos fixados no artigo
anterior.
Parágrafo único. A partir da vtgêncía dos atos individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados
ou tra-nsformados, nos cargos que íntegram o Grupo de que trata esta Lei,
cessará, para os mesmos ocupantes, o
pagamento das vantagens especifica..
das neste artigo, bem como de quaisquer outras que, a qualquer título, venham percebendo, ressalvados apenas
o salário-família e a gratífícaçãc adícional por tempo de serviço.
Art. 3.° Na implantação do plano
de classificação dos cargos que deverão integrar o Grupo de que trata
esta Lei, poderá o Tribunal Superior
do Trabalho transformar, em cargos
em comissão, funções gratificadas e
encargos de gabinete a que sejam ínerentes atribuições de direção, chefia
Ou assessoramento.
§ 1.0 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho, quinze cargos
de Assessor de Mlmstro. código TST~
DAS-102.2 e quatro cargos de Assessor, código TST-DAS-102.1.
§ 2.° Os cargos de Assessor de Mi·
nístro, código TST-DAS-102.2, são
privativos de bacharéis em Direito e
serão providos mediante livre Indicação dos Magistrados junto aos quais
forem servir.
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§

3." O provimento dos cargos crta-

dos pelo

§

LO deste artigo fica con-

dicionado à existência

de

orçamentários próprios
Superior do Trabalho.

do Tribunal

recursos

Art. 4." Os vencimentos fixados no
art. 1.0 são aplicados a partir da vi-

gência dos atos de inclusão de cargos
no novo Grupo.

Art. 5.° O exercício dos cargos em
comissão do Grupo de que trata esta
Lei é incompatível com a percepção
de gratificação por serviços extraordinários e de representação de Gabinete.
Art. 6.° Os cargos de provimento
em comissão de Diretor de Secretaria, código TST-DAS-101.3, de Secretário do Tribunal Pleno. código TST~
DAS-102.3, de Diretor de Serviço,
código TST-DAS-101.2 e de '\8eessor de Ministro, código TST-DAS102.2, somente serão providos após a

vacância dos correspondentes cargos
efetivos de Vice-Diretor, Secretário do
Tribunal Superior do Trabalho, Diretor de Serviço e Assistente Técnico do
Presidente.
§ 1.0 As gratificações de representação e de nível universitário e as
diárias de que trata a Lei n.O 4.019,
de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, que estiverem sendo
percebidas pelos ocupantes efetivos a
que se refere este artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados por
esta Lei para os correspondentes cargos em comissão.
§ 2.°
A gratificação adicional por
tempo de serviço dos ocupantes efetivos dos cargos a que se refere este
artigo será calculada na forma do disposto no art. 10, da Lei n.c 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 7.° E' vedada a contratação, a
qualquer título e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas físicas ou juríõtcas, bem assim a utilização de co·
laboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de
atividades inerentes aos cargos integrantes do Grupo-TST-DAS·100.
Art. 8.° As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprtos
do Tribunal Superior do Trabalho,
bem como por ou tros recursos a esse
fim destinados, na forma. da Iegtslação
pertinente.

LEGISLATIVO

Art. 9.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI NQ

6.004 -

Dl!: 19 DE DEZEMBRO.
DE 1973

Fixa. os ouoree ae vencimentos dos
cargos dos
G1u.pos-Atividaaes às
Apoio Judiciáriu serviços Auailíares, sennçoe de Transporte Ojicial
e portana,
Artesanato e outras
Atividades de Nível
Su-perior, ao
Quadro permanente da Sec1'e~aria
do Tribunal Superior do Trabalho,
e dá outras providências.
O Presidente ce República

Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1Q A,lg niveis de classificação dos cargos mtegrantes dos .Jrupos a que se refere esta Lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior fio Trabalho, criados
e estruturados com fundamento na
Lei n.s &.645, de 10 de dezembro de
1970, correspondem os seguintes vencimentos:
I -

Grupo-Atividades de Apolo
Judiciário

Níveis -

venomentoe

Mensats

o-s
TST-AJ-S
TST-AJ-7
TST-AJ-6
TST-AJ-5
TST-AJ-4

T8T-AJ-3
TST-AJ-2
TST-AJ-l

...........•..
............•.

5.200.00
4.600.00
3.900.00
2 800,00
2.400,00

2.00n 00

1.500,00
1.300.00

li Grupo.Berviços Auxiliares
Níveis - vencimentos Mensais

TST-SA-6
TST-SA-5
TST-SA-4
TST-SA-3
TST-SA-2
TST-SA-l

Cr$
2.300,00
1.900,00
1.500,00
1.000,00
90000
.CO,OO
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Grupo-Servíços de Transporte
Oficial E Portaria
Níveis - vencimentos Mensais

lU -

crs
T8T-TP-5
T8T-TP-4
T8T-TP-3
T8T-TP-2
TST-TP-1

IV
Níveis

1.200,00
1.0UO,00
.no 00
700,00
500,00

Grupo-Artesanato

vencimentos Mensais
Cr$

T8T-ART-5
T8T-ART-4
T8T-ART-3
T8T-ART-2
T8T-ART-1

2,000,00
1.500,00
1.20000

800,00
bOO,OO

v -

Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior
Níveis - vencimentos Mensais

crs
T8T-N8-7
T8T-N8-6
T8T-N8-5

5,800,00
4,'100,00

T~T-NS-4

3,900,00
3.700.00
3,300,00
3.00U,00

T8T-N8-3
T8T-N8-2
T8T-N8-1

4. HJll,OO

Art. 29 As diárias de que trata
Lei n? 4.01Y, de 20 de dezembro
de 1961, e respectivas absorções, bem
assim as grat-fícações de nível umversnãrro, pejo regime de tempo íntegrat e dedicação exclusiva e pelo serviço extracrthnàrio a ele vinculado,
de representação, referente aos cargos que integram os Grupos de que
trata esta J~el, ncarão absorvidos eu:
cada caso, pelos vencimentos fixados
no artigo anncríor ,
§ luA pactrr da vigência dos Atos
de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Punoíonais
do novo sistema. r.c usará, para os respectivos ocupantes. o pagamento das
vamagens csp;l:lf\.'adas neste artigo.
§ 29 Aplíca-se o disposto
neste
artigo aos runctonártos do It-t.....cdro
Permanente ca Secretaria do Tribunal Superior rt ... Trabalho, à medida que os respectivos cargos forem
transformados ou transpostos para
Categorias n'unctonais integrantes dos
demais Grupca estruturados ou criados na forma da Lei nv 5.645, de iü
de dezembro de 1970.

a
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Art. 39 A gratificação adicional
por tempo de serviço dos funcionarios do Quadr,l Permanente da Secretaria do I'tíbuna: Superior do Trabalho que tore-n incluídos nos Grupos de que trata esta Lei e nos demais estruturados ou criados na forma da Lei no 5.645. de 10 de dezembro de 1970, será calculada de acordo
com o dlspostc n.... artigo 10, da Lei
nv 4.345, de 26 dfo junho de 1964.
Art. 49~os atuais funcionários
que, em decorrência desta Lei, passarem a. perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham
auferíndo de acordo com a legislação
anterior, será assegurada a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente ídentífrcável. na forma do disposto no artigo 49 e respectivos parágrafos, da Lei Complementar nc la,
de 6 de maio de 1971.
Art. 59 os íuatívos farão jus à
revisão de proventos com base nos
valores de vencimentos fixados no
Plano de Retribuição para os cargos
correspondentes aqueles em qUI~ se
tenham aposente.co de acordo com o
disposto no artigo 10, do Decreto-lei
nv 1.256, de ae de janeiro de 1973.
§ 19 Para erartc do disposto neste
artigo, será cons.derado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para Os proventos à data da apoeentadorta, Incídmdo a revisão somente
sobre a parte oc provento correspondente ao venc.mento básico, aplicando-se as normas contídaa nos artigos 29 e 39 desta Lei.
§ 2.9 O vencâmeno que servirá de
base à revisão de proventos será o fixado para a classe da Cateçorra Funcional para a qua tiver sí.to transposto o cargo de denominação e <ímbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se aposentou o funcionário inclusive cs cargos que foram
reclasslfícadoa ou transformados pela
Lei nv 5.923, de t C de outubro de }973.
§ 39 O
reajustamento
previsto
neste artigo será devido a partir da
publicação do Ato de transposição de
cargos para a Categoria Funcional
respectiva.
Art. 69 Na. implantação do novo
Plano de Classtf ícação de Cargos. poderá o Tribunal Superior do Trabalho, mediante Ate da Presidência,
transformar. em cargos observada a
regulamentação pertinente, empregos.
integrantes da
Tabela de Pessoal
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Temporário de sua Secretaria, regidos pela Legislação
Trabalhista. a
qual é consídr-raóe extinta.

Art. 79 Ressalvada
a
hipótese
prevista no parágrafo único do artigo
3°, da Lei nv 5.645 de 10 de dezern-

bro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer
forma, de serviços com pessoas físi-

cas ou jurídleas, bem assim a utilização de colaboranores eventuais, retribuídos mecnante recibo, para o desempenho de atividades inerentes aos
Grupos de que trata esta Lei.

Art. 89 Os vencimentos fixados no
Art. 1.9 desta Lei vigorarão a partir
da data dos Atos de inclusão de car-

gos no novo sis-ema, a que se refere

o § 1.9 do seu artigo 2.9.

Art. 99 Observado o disposto nos
artigos 89, Inciso UI, e 12, da Lei número 5.645, de 1C de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da apli-

cação desta LE'i serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do
Tribunal Superior do Trabalho, b~m
como por outras recursos a esse jtm
destinados, na forma da Iegtslaçâ..l
pertinente.
Art. 10. gsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
1529 da Inoependêncía e 859 da.
República.
EMILIO G. MÉDICI

Alfredo Buzal.d

LEI N° 6.005

DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1973

Fixa OS valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direçoo e Assessoramento Superiores do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e do
Conselho da Jwstiça Federal, e dá
outras prcnruiéncias,

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Att. 1° Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento em comissão, Integrantes do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tri-

bunal Federal de Recursos e do COnselho da Justiça Federal, estruturado nos termos da Lei n'' 5.645, de 10
de dezembro de 1970, correspondem os
seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis
Mensais
Dr$
TFR-DAS-4
TFR-DAS-3
TFR-DAS-2
TFR-DAS-1

7.500.00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 2° As diárias de que trata a
Lei n'' 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectrvag absorções, as grattncacões de nivel universitário e de
representação, referentes aos cargos
que integram o Grupo a que se refere esta lei, são absorvidas, em cada
caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da vigência dos atos individuais que incluírem os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos
cargos que integram o Grupo de que
trata a presente lei, cessará, para os
mesmos ocupantes, o pagamento das
vantagens especificadas neste artigo,
bem como de outras que, a qualquer
titulo, venham. percebendo, ressalvados
apenas o salário-família e. a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.9 Poderá o 'I'ríbunal Federal
de Recursos, na implantação do novo
plano de classificação de cargos transformar. em cargos em comissão, funções gratificadas e encargos de gabíneto a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou assessoramento.
Art. 4° Os vencimentos fixados no
Art. 1° vigorarão a partir da vigência dos atos de inclusão de cargos no
novo Grupo.
Art. 55' O exercício dos cargos em
comissão do Grupo de que trata esta
lei lá incompatível -com a percepção
de gratificação por serviços extraordinários e de representação de gabinete.
Art. 6° Ficam criados, no Quadro da
Secretaria do Tribunal Federal de R~
cursos, no Grupo - Direção e Assessoramento Superiores e na Categoria
Assessoramento Superior, treze. cargos.
em comissão de Assessor .rurüctàrto,
código TFR-DAS-I02.1.

Aros
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Parágrafo único. Fica condicionado
o provimento dos cargos de que trata
este artigo à existência de recursos or-amentártos próprios.
Art. 70 Os cargos em comíssão de
Secretário do Tribunal, Diretor da
Representação, Diretor da Subsecretaria e Auditor, ressalvados os que estejam ocupados por titulares em comissão, somente serão providos, em cada
caso, após a vacância dos cargos efetivos de Vice-Diretor-Geral, PJ-O,
Subsecretário, PJ-O, Diretor de Serviço, PJ-1 e Auditor, PJ-3, respectivamente, do atual Quadro da Secretaria, os quais serão extintos e suprimidos quando vagarem.
Parágrafo único. A gratificação de
representação, as diárias de que trata a Lei n'' 4.019, de 20 de deaembro
de 1961, e respectivas absorções, e .lUtras vantagens que, a qualquer título,
estiverem sendo percebidas pelos
ocupantes efetivos a que se refere este
artigo, serão absorvidas pelos vencimentes fixados nesta lei.
Art. 8.9 A gratificação adícíonal por
tempo de serviço dos ocupantes dos
cargos efetivos a que se refere o artigo anterior será calculada na forma
do disposto no artigo 10, da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1961.
Art. 90 As despesas decorrentes ua
aplicação desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentárias próprios do
Tribunal Federal de: Recursos, bem
como por outros recursos a esse rim
destinados, na forma da Iegfslacáo
pertinente.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Brasília, 19 de. dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N.O 6,006 DE

DE 19
1973

DE DEZEMBRO

Dispõe sobre a retribuição do GrupoDireção e Assistência Intermediárias
e dá outras providências.

O Presidente <la República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
ATt. 1.0 As funções integrantes do
Grupo - Direção e Assistência Inter-
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medlárlas (DAI-llO), instituído com
fundamento nas diretrizes estabeleci<las pela Lei n,» 5.645, de 10 de dezembro de 1970, são criadas por decreto do
Poder Executivo e privativas do funcionário público federal ou autárquico.
Art. 2.°

°

exercício de função do
Grupo de que trata esta lei será retribuído mediante gratificação, denominada "Gratificação por Encargo de
Direção ou Assistência Intermedlár!a",

Art. 3.0 Aos níveis de classificação
das funções compreendidas no Grupo
DAI-110 correspondem valores mensais de gratificação, fixados em função da natureza e do nível de formação profissional estabelecido para a
Categoria Funcional de atribuíçôea
correlatas, na forma do Anexo.
Art. 4,9 A partir da Vigência d05
atos que transformarem os cargos e
funções que integrarão o Grupo-Diteção e Assistência Intermediárias cessará, para os respectivos ocupantes, o
pagamento das gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, das diárias a que
se refere a Lei n." 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas abscrções, e das importâncias correspondentes às parcelas de que trata o Decreto-lei n." 1, 024, de 21 de outubro de
1969, referentes aos cargos e funções
transformados ,
§ 1.0 A medida que o Grupo DAl110 for sendo implantado na área de
cada Ministério, órgão integrante <la
Presidência da República e Autarquia
pedera.L (i,'8., vedado ,) pagamento de
qualquer retribuição pelo desempenho
de atividades de direção e assistência
intermediárias que não a prevista nest.a lei, ressalvada a gratlftcação pela
representação de gabinete. cessando,
também, o pagamento de pessoal mediante recibo que venha desempenhando atividades de igual natureza
§ 2." Os ocupantes de cargos integrantes do Grupo VIII - Serviços Auxiliares, de que trata o artigo 2.", da
Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro de
1970, poderão perceber gratificação
pela representação de gabinete. na forma da regulamentação em vigor.

°

Art. 5."
exerctcío das funções do
Grupo DAI-110 é incompatível com a
percepção de quaisquer vantagens relacionadas com a prestação de serviço
extraordlnárío .
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Art. 6." Os descontos para instituição de previdência incidirão sobre os

LEI N.9 6.007 DE 19 DE DEZEM'BRO
DE 1973

valores d, gratificação instituída por
esta lei.
Art. 7.° Os vencimentos dos antízos
ocupantes efetivos de cargos de d~e

Estabelece normas para jixaçao
do
numero de Deputados à Câmara
dos Deputados e às Assembléias Legislativas.

ção, amparados pelo artigo 7,°. da Lei
n.v 2.188, de 3 de março de 1954 será
igual:
J

I -

A soma do vencimento fixado

para a classe final da Categoria Fun-

cional correlata, com o valor da Gratlficação por Encargo de Direção ou
. Assistência Intermediária, se o cargo

se revestir de tais características; ou
II -

Ao vencimento fixado para o

correspondente cargo em cormssâo in-

tegrantes do Grupo DAS-IDO, de oue
tre.ta a Lei n." 5.843, de 6 de dezembro

de 1972, se o cargo for de direção superior.
.

A~t.,

8." Os valores da gratificação

H:stltUlda por esta lei vigoram a partdr da publicação dos atos de desisnnçâo para Junção mtegrante do ili1.!po
DA1-llO.

Art. 9.° As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentartos próprios
dos Mimstérroe, órgãos Integrantes da
Presidência da República e Autarquias
Federais.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposíçôes em contrário.
Brasília, H! de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
Repúblíca..

o

Presidente da 'República
Faço saber que o Congresso NacIO_
nal decreta e eu sanciono a seguítne
Lei:
Art. 1\1 O Tribunal Superior Eleitoral, com base no número de eleitores alistados até o dia 30 de jUl1J:10
do ano da eleição, declarará o núm~ro de Deputados, por Estado,
à
Camara dos Deputados e às Assembléias Legislativas, observados os artigos 13, § 6\!, e 39, §§ 2 9 e 39 da
Consbttuíçâc Federal.
§ 1(1 O número de Deputados será
fixado no prazo de trinta dias, contados a partir da data estabelecida
neste artigo.
§ 2\1 Para o cômputo do número de
eleitores, só serão considerados os
alistamentos e transferências de ntulos já deferidos pelos JUizes Eleitorais, ou em grau de recurso pelos
J'ribunais Eleitorais, até 30 de junho
do ano da eleição.
Art. 2\1 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
R:E. disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152\1 da Independência e 859 da
Repúc.ica.
EMÍLIO G.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Asuúõertc de Barras Nunes
Orlando Gezsel
Jorge de Carvalho e Silva
Antànw Deümi Netto
Mário Davza Andreazza
Moura Cavaicanti
Jarbas G. Possarinno
Jú.lio Barata
J. Ararzpe Macêdo
Mário Lemos
Marcus ViniClUS Pratini de Moraes
Antônio Dias Lezte Júnior
João Paulo dos Reis vetzcso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

o anexo mencionado no art. 39 foi
publicado no D. O. de 2-12-73.

MEDICI

Aureco Buzaid
LEI N9 6.008 DE 26 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre a execução, no Distrito
Federal, do Plano Nacional de na:
bitaçáo Popular (PLANHAP) e dá
outras providencias.
O Presidente da República

Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte LeI:
Art. 19 O Governo do Distrito Federal é autorizado a adotar todas as
provídêncías necessárias à participaçâo do Distrito Federal no Plano Nacional de Habitação Popular ...•...
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(PLANHAP), com os seguintes obJetivos:
I - Eliminar, no periodo máximo
de dez anos, o "deficit" local de habitações para familias com renda regular entre um e três salários -míní-,
mos regionais;
II - Atender à demanda adicional
de habitações que venha a ocorrer,
na mesma faixa de renda.
Art. 29 Para cumprimento desta
Lei, poderá o Distrito Federal:
I - Celebrar, com o Banco Nacional de Habitação (BNH) , convênio
institutivo do PLANHAP, a nrvel 10cal, aditando-o quando se fizer necessario;
11 - Realizar sua integração, bem
como a de entidades de sua admtnístraçâo indireta, no Sistema Financeiro de Habitaçáo Popular .....
(SIFHAP) ;

liI - Instituir o Fundo de Habitaçãc Popular do Distrito Federal .

(FUNDHAP), previsto pelo Banco
Nacional de Habitação (BNH\, contribuindo para sua íntegralízaçáo, e
cuja gestão será exercida 90r órgão
oficial designado pelas respectivas entidades fínancíadoras:
IV -_ .cresígnar instituição financeira oficial, organizada sob a forma
de sociedade anônima, preferenciarmente sob controle acionário do Distrito Federal, para Agente Financeiro das operações de crédito a que se
refere o artigo 49 desta Lei, exceto
as que, de conformidade com as normas do BNH, devam ter como Agente Financeiro a Sociedade de Habítação de Interesse Social Ltda ,
SHIS;

V Cobrir as perdas em que.
eventualmente, in-corra a Sociedade
de Habitação de Interesse SOCÜLI Limitada - SHIS, na execução do ...
PLANHAP, inclusive mediante participação COmo estipulante 011 segurado, ou em ambas as condições, em
sistemas que permitam a prática de
seguros de crédito para cobertura dos
riscos inerentes às suas operações
ativas.
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Art. 39 O Fundo de Habitação Popular do Distrito Federal
.
(FUNDHAP), a ser institmdo, de
acordo com o item IH do artigo precedente, terá valor suficiente para
cobrir as despesas necessárias à, sua.
gestão e, sob a forma de emprestím is,
a parcela dos investimentos habitacionais do PLANHAP local, não financiada pelo BNH, observado o disposto nos parágrafos seguintes:
§ 19 O Distrito Federal integraltzará sua participação no FUNVIL/iP
com recursos proprtos e meruante
empréstimos ou doações, íncíusrvc financiamentos especificas que lhe forem concedidos pelo BNH com esse
finalidade.
§ 29 A soma dos valores necessários à integralização direta do
.
FUNDHAP com os índíspensavets à
cobertura dos encargos financeiros
decorrentes dos ffnancíamentos de
que trata o parágrafo antertor não
poderá exceder, em cada exercício,
2% (dois por cento) da Receita 'I'ríbutária do Distrito Federal.
§ 39 A integralização do
.
F'UNDHAP pelo DIstrito Pederac, com
os recursos íncücados no â 19 deste
artigo, será feita de modo a harmonizar permanentemente, as disponibilidades do F'UNDHAP com as suas
necessidades financeiras.

Art. 4'" Para os ríns desta Lei, o
Distrito Federal é autorizado a contrair ou garantir empréstimos e financiamentos, nccessartos à execução
do PLANHAP e à integralização do
FUNDHAP, a ele concedido e às suas
entidades de administração indireta.
Parágrafo úntoo . Nas operações de
crédito previstas no "caput" deste
artigo, ríca o Distrito Federal autorizado a prestar, em favor das respectivas entidades credoras, as garantias .jue se fizerem necessárias,
tncrusíve vmcutaçâo.iparcíaí de receita ou de quotas d6-..ji'undo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com outorga,
às mesmas entidades, de mandato
pleno e irrevogável para que, na hí-
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pótese de inadimplência do Di.strito
Federal, recebam diretamente, junto
aos órgãos competentes, as parcelas
comprometidas da receita ou das quotas do Fundo de Participação que ro,

rem necessárias à cobertura no IJrlUcípal e encargos financeiros das dívidas vencidas e não pagas.
Art. 59 O Distrito Federal fará in-

cluir nas propostas orçamentárias
anuais, inclusive as relativas ao Orçamento Plurianual de Investimentos,
dotações suficientes à cobertura (:C5
suas responsabilidades financeiras, decorrentes do cumprimento desta Lei.
§ 19 Sem prejuízo do disposto no
artigo 49 e no "caput", deste artigo,
rica o Distrito Federal autorizado a
contrair, de acordo com as normas
operacionais do BNH, empréstimos
até o valer equivalente a 537 960.00
UPC (quinhentos e trinta e sete mil
novecentos e sessenta Unidades Padrão de Capital do BNH), para atender às suas responsabilidades financeiras com a execução do PLANH.AP
no triênio 1974-1976.
§ 2 9 Fica igualmente autorizado o
Distrito Federal a garantir os empréstimos concedidos pelo BNH a entidades de sua administração indireta,
para ínvestímentos vinculados ao
PLANHAP, no triênio referido, até o
décuplo do valor indicado no parágrafo anterior.
Art. 6O? Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de: 1973;
152O? da Independência e 85,1 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 6.009 - DE 26 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre a utilização e a ecozoração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras
providências.

o

Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Os aeroportos e suas mstalações serão projetados. construíuos,
mantidos, operados e explorados
diretamente pela União ou por enu .
dades da Administração Federal Jndireta, especialmente
constituldas
para aquelas finalidades, ou .ctnca,
mediante concessão ou autorização.
obedecidas a.s condícôes nelas estabelecidas.
Art. 2° A efetiva utiüzacao ue
áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços de um
aeroporto está sujeita ao pagamento
referente aos preços que incidirem
sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de
que trata este artigo serão pagos ao
Ministério da Aeronáutica ou as entidades de Administração Federal 111direta responsáveis pela administração dos aeroportos, e serão representados:
a) por tarifas aeroportuártas, aprovadas pelo Ministro da Aeronáutica,
para aplicação geral em todo o território nacional;
b)
por preços especificas estabelecidos, para as áreas civis
de cada
aeroporto, pelo órgão
ou enttdar-e
responsável pela
administração (ia
aeroporto.
Art. 3° As tarifas aeroport.uarras
a que se refere o artigo anterior, sito
assim denominadas e caracterízadaa:
I - Tarifa de embarque - oevrda
pela utilização das instalações e serviços de despacho e embarque da
Estação de passageiros; incide sobre
o passageiro do transporte aéreo;
II - Tarifa de pouso - devida peja
utilização das áreas e serviços relacionados com as operações de .XlUW,
rotagem e estacionamento da aeronave até três horas após o pouso;
incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;
111 Tarifa de permanência _.
devida pelo estacionamento da aeronave, além das três primeiras h01'I-lS
após o pouso; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave:
IV - Tarifa de armazenagem e
capataala - devido pela utilização
dos serviços relativos à guarda,
manuseio, movimentação e com r... Ie
da carga nos Armazéns de Carga
Aérea dos aeroportos; incide sobre o
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consignatário, ou o transportador no
caso de carga aérea em trânsi tu.

e) os inspetores de Aviação Civ!l,
quando no exercício de suas Iunçócs ;

Art. 4° Os preços específicos li que
se refere a letra o, do parágrafo unico, do artigo 2°, sã-o devidos pela
utilização de áreas, edifícios, tnst araçôes. equipamentos, facilidades e ser..
viços, não abrangidos pelas
cantas
aeroportuárias; incide sobre o usuárfo
ou concessionário dos mesmos.

f) os
passageíros de aeronaves
militares ou públicas estrangeiras,
quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
g) os passageiros, quando convidados do Governo brasileiro.

Art. 5'~ Os recursos provenientes
dos pagamentos a que se refere 'J »rrtgo 2" desta LeI, Inclusive de 'nunas
contratuais,
c-Orreção monetária t";
juros de mora, constituirão receita
própria:

a) as
aeronaves militares e as
aeronaves públicas brasüeírae da
Administração Federal Direta';
b)
as aeronaves em vôo de experiência ou de instrução;

I - Do Fundo Aeroviário, no cnso
dos aeroportos diretamente adm.rustrados pelo Ministério da Aeronáutica: ou
II - das entidades da Administração Federal Indireta, no
caso dos
aeroportos por estas administrados,

Art. 6" O atraso no
pagamento
das tarifas aeroportuárias, depois ele
efetuada a cobrança,
acarretará a
aplicação cumulativa, por
quem de
direito das seguintes sanções:
após trinta dias, cobrança de
correção monetária e juros de mora
de um por cento ao mês ;
I -

II - após cento e vinte dias, suspensão ex ottício das concessões ou
autorizações;

IH - após cento e oitenta dias,
cancelamento sumário das concessões
ou autortaaçõea.
Art. 7" Ficam isentos
de pagamenta:
I -

Da Tarifa da Embarque

II -

Da Tarifa de Pouso

c) as aeronaves em vôo de retorno
por motivo de ordem técnica ou meteorológica;
d)
as aeronaves militares ou públicas estrangeiras, quando em atendimento à recíprccidade de tratamento.

IH -

Da Tarifa de Permanencia

a) as aeronaves
militares e as
aerona ves
públicas brasileiras da
Administração Federal Direta;

z» as aeronaves militares e oubücas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
as demais aeronaves:

c)

por motivo de ordem meteorológica, pelo prazo do impedimento;
1 -

2 - em caso de acidente, pelo prazo
que durar a investigação do acidente;
3 - em caso de estacionamento em
áreas arrendadas pelo proprietário QU
explorador da aeronave.

IV - Da Tarifa de Armazenagem
e Capatazia

a) os passageiros
de aeronaves
militares e de aeronaves públicas brasileiras da
Administração
Federal
Direta;

a) as mercadorias e materíats qUB,
por força de lei, entrarem no País
com isenção de
direitos, por prazo
inferior a trinta dias;

b) os passageiros de aeronaves em
vôo de retorno, por motivos de ordem
técnica ou meteorológica ou, .unna.
em caso de acidente, por ocasião do
reembarque;

b)
as mercadorias e matertars que
forem adquiridos direta ou indiretamente pela União, com
destino
infra-estrutura aeronáutica, por cruzo
inferior a. trinta dias.

c) os passageiros em trânsito;
d J os passageiros de menos de ocís
anos de idade;

Art. 8.Q A utilização das tnstatações e serviços destinados a apoiar e
tornar segura a
na vegaçâo aérea,
proporcionadas pelo Mimsterfo da

à
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Aeronáutica, está sujeita ao pagamento da tarifa de uso das comunica-

LEI N9 6.010

ções e dos auxílios à navegação aérea

em rota.
Parágrafo único. A tarifa de que
trata este artigo será aprovada pelo
Ministro da Aeronáutica, mediante
proposta do
órgão competente do
Ministério da Aeronáutica, para aplicação gera] em todo o terrftórto na-

cional.
Art. 90

O atraso no pagamento da

tarifa de uso das facilidades à na vegação aérea em rota
implicará na

DE 26 DE DEZEMBRO
DE 1973

Altera a Lei n 9 3.222, de 21 de
de 1957.

nuno

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O item n, do artigo 16. da
Lei nv 3.222, de 21 de julho de 1957,
passa a ter a seguinte redação;

aplicação das mesmas sanções previatas 110 artigo 6° desta Lei.

"Art. 16
I

.

-

.
Ter, no máximo quaren,
ta e oi to anos de idade."

10. Ficam Isentas do pagamento da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea
em rota:
I as aeronaves militares e as
aeronaves públicas brasileiras da

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revoga;
das as disposições em contrário.

Administração Federal Direta;
II - as aeronaves em vôo de experiência ou de instrução;

Brasilía, 26 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e ss da
República.

Art.

IH - as aeronaves em vôo de retorno por motivo de ordem técnica IJ11
meteorológica;
IV - as aeronaves militares e públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade
de tratamento.
Art. 11. O produto da arrecadação
da tarifa a que se refere o artigo 8",
constituirá receita do Fundo Aeroviário.
Art. 12. O Poder Executivo, no
prazo de sessenta dias, regulamentará
a presente Lei.
Art. 13. Esta Lei entrará em vlgcr
na data de sua publicação, revogados
os artigos 6°, 7°, 8°, o parágrafo Ymco,
ao artigo 11, e os parágrafos 1" e 2°,
do artigo 12, do Decreto-lei n'' 270,
de 28 de fevereiro de 1967, e o Decreto-lei n'' 683, de 15 de julho de
1969, e as demais disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1973;
152,° da Independência e 85.() da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macédo

II -

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando

Geisel

LEI N." 6.011 - DE 26 DE
DE 1973

DEZEMBRO

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos Ati?)idw:tes de
Controle Externo, Serviços Auxilia~
res, Serviços de Transporte Oficial
e portaria, Outras Atividades' de
Nível Superior, Artesanato e outras
Atividades de Nível Médio do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxítuiree do Tribunal de Conta'] do Distrito Federal e dá outras providên__

das.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. V' AOS níveis de cíasslficaçâo
dos cargos de provimento efetivo das
Categorias Funcionais dos Grupos a
que se refere esta Lei, criados e estruturados com fundamento na Lei
n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem aos seguintes valores de
vencimentos:

Aros
I -
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v

Grupo-Atividades de Controle
Externo

Grupo-Artesanato

Nível
Nível

TCDF-CE-4
TCDF_CE-3
TCDF_CE-2
TCDF-CE-1
II -

TCDF-ART-5

2.000,00

S.200,00
4.400,00

TCDF-ART-4

1. 500,00

TCDF-ART-3

1.2DOüO

2.400,00
2.000,00

TCDF.ART-2

800,00

TCDF-ART.1

500,00

VI -

Vencimento Mensal

TCDF-SA-6
TCDF-SA.S

Cr$
2.300,00

TCDF-SA-4

1. 900,00
1. 500,00

TCDF-SA-3

1. 000,00

TCDF-SA-2

900,00

TCDF-SA-1

600,00

Grupo-serviços de Transporte
Oficial e Portaria

Nível

Vencimento Mensal

TCDF-TP·S

Cr$
1. 200,00

TCDF·TP-4

1. 000,00

TCDF-TP-3

900,00

TCDF-TP-2

700,00
SOO,OO

TCDF-TP-1
IV -

o-s

o-s

Grupo_Serviços Auxiliares

Nível

III -

Vencimento Mensal

Vencimento Mensal

Gru.po.Ouirae Atividades de
Nível Superior

Nível

Vencimento Mensal

o-s

Grupo-Outras Atividades de
Nivel Médio

Nível

Vencimento Mensal;

Cr$
2,300,00

TCDF-NM-7
TCDF-NM_6

2,100,00

TCDF_NM-5

1.900,00
1. 700,00

TCDF-NM-4
TCDF-NM·3

..

1.400,00

.

1. 000,00
600,00

TCDF-NM-2
TCDF.NM-1

Art. 2.° As gratificações pelo exercicio em regime de tempo integral a
dedicação exclusiva, as diárias de que
trata a Lei n.v 4.019, de 20 de dezcmbro de 1961, e respectivas absorções,
referentes aos cargos que integram os.
Grupos de que trata esta Lei, ficarão
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos atos
de inclusão de cargo nas Categorias,
Funcionais, cessará, para os respectlvos ocupantes, o pagamento das Vantagens especificadas neste artigo.
§ 2.° Aplicar-se-á o disposto neste
artigo aos íuncionártos do Quadro de'
Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Tribunal de Contas do Distrito Federal à medida que os respectivos car.,
gos forem transpostos ou transformados para as Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na forma da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de

TCDF-NS-7

5.300,00

TCDF.NS-6
TCDF-NS-S

4.700,00
4,400,00

TCDF.NS-4

3,900,00

1970.

TCDF-NS-3
TCDF_NS_2

3.700,00

TCDF-NS-1

3.000,00

Art. 3.° A gratificação adícíonal por
tempo de serviço dos funcionários doQuadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Dia-

3.300,00
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'trtto Federal que forem incluídos nos
Grupos de que trata esta Lei e nos
demais estruturados ou
eríados 1Ja
forma da Lei n.s 5.645,

de 10 de

dezembro de 1970. será calculada

de

acordo com o disposto no artigo 10,
da Lei n.s 4.345, de 26 de junho de

1964.
Art. 4." Aos atuais runcíonãnos que
em decorrência da
aplicação destà
Lei, passarem a perceber, mensalmen,

te, retribuição total inferior à que vi-

nham auferindo de acordo com a legislação anterior será asseguracm a
diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma
do disposto no artigo 4.'" e respectivos
parágrafos, da Lei Complementar número 10, de 6 de maio de 1971.

Art. 5." Os vencimentos fixados no
artigo 1." desta Lei vigorarão a partir
da data do ato de inclusão de cargos
no novo sistema, a que se referem o 05
parágrafos do artigo 2.9
Art. 6.° Somente poderão inscrever.
se em concursos para provimento de
cargos do Grupo-Atividades de Controle Externo brasileiros, com idade
máxima de 45 (quarenta e cinco)
anos, que possuam:
I - diploma ou provisão para exercicio profissional correspondente a. curso superior de Direito, Economia, ocn,
tabíüdade ou Administração, quando
se tratar de ingresso na Categoria
Funcional de Técnico de Controle
Externo;
certificado de conclusão de
curso do ciclo colegial ou do 2.<:' grau
de ensino, quando se tratar de ingresso na Categoria Funcional de Auxiliar
de Controle Externo.
II -

§ 1.° A inscrição em concurso de que
trata este artigo independerá de limíte de idade se o candidato for ocupante de cargo público.
§ 2.<:' Os cargos da classe inicial da
Categoria de Técnico de COntrole Ex.
terno poderão ser providos respectivamente, até 116 (um sexto) das vagas, mediante progressão funcional de
ocupantes de cargos da classe final da
Categoria de Auxiliar de Controle Ex,
terno do Grupo-Atividades de COntrole Externo e, até 1/6 tum sexto)
das vagas, mediante ascensão funcional de ocupantes de cargos da classe
final da Categoria de Agente Admí-

nistrativo do Grupo-Serviços Auxiliares.
§ 3.° Somente poderão candidatar.
se à progressão e ascensão funcionais
de que trata o parágrafo anterior os
Auxiliares de Controle Externo e
Agentes Administrativos que possuam
um dos diplomas ou provisões exigidos neste artdgn para ingresso na Categoria de Técnico de controle Externo.
Art. 7.° Os funcionários do Quadro
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocupantes de cargos da classe
final da Categoria Funcional de Agente de Portaria do Grupo-Serviços de
Transporte Oficial e Portaria. poderão concorrer à ascençâo funcional
para preenchimento de até 1/3 (um
terço) das vagas da classe C da Categoria Funcional de Agente Administrativo do Grupo - Serviços Auxíl'ares do mesmo Quadro, desde que Observados o grau de escolaridade e JS
demais requisitos previstos em regulamentação do Poder Executivo.
Parágrafo único. No caso de insuficiência de habilitados à ascensão
funcional prevista neste artigo, as va,
gas a esta destinadas poderão ser
preenchidas com funcionários do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal integrantes dos demais
Grupos, de acordo com a regulamentação adotada na área do Poder Exe~
cutivo.
Art. 8.9 Poderão concorrer, mediante opção expressa, à transformação ou
transposição de cargos para. os Grupos de que trata a presente Lei. cs
servidores ocupantes de cargos efetã.,
vos do Quadro Provisório de Pessoal
do Distrito Federal a que sejam inerentes atividades compreendidas tIOS
referidas Grupos, e que, à data da
presente Lei, se encontrem em exercício no Tribunal de Contas do Distrito Federal, na qualidade ele requísitados, ao menos desde 31 de dezembro de 1972.
§ 1.° A opção prevista neste artigo
deverá ser apresentada no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da
vigência desta Lei e só será aceita
se houver conveniência para o serviço
do Tribunal e concordância do órgão
de origem.
§ 2.° A opção aceita Importará em
renúncia do funcionário a concorrer à
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transformação ou transposição do cargo no órgão de origem.

Art. 9.9 Os inativos farão jus à re,
visão de proventos com base nos valores de vencimentos fixados no Plano
-de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham
.aposentado, de acordo com o disposto
no artigo 10, do Decreto-lei n.v 1.256,
de 26 de janeiro de 1973.
§ l.9 Para efeito do dísposto neste
.artdgo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os proventos correspondentes ao
vencimento básico, aplicando-se as
normas contidas nos artigos 2.°, 3." e
'4.° desta Lei.
§ 2.° O vencimento que servirá de
base à revisão do provento será fíxado para a classe da Categoria Funcíonal que houver absorvida o cargo
de denominação e nível ou símbolo
iguais ou equivalente aos daquele em
que se tenha aposentado o funcionário.

§ 3.9 O reajustamento previsto ne-ste
artigo será devido a partir da publlcação do ato de inclusão de cargos
na Categoria Funcional respectiva.
Art. 10. Observado o disposto nos
artigos 8.°, item lI, e 12, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da apltcação desta Lei serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como por outros recursos
a esse fim destinados, na forma da
legislação pertinente.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 26 de dezembro de 1973;
Independência e 85.9 da
República.
152.° da

EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid

LEI N9 6012 -- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1973
Retifica, sem onus, a Lei 1i(l 5.847, ce 7 de dezembro de 1972, que "Estima
a Receita e fixa a Despesa da Uniã-o para o Exercício Financeiro rIe 1973."

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei
Art. 19 Fica retificada, sem ônus, a Lei nc 5.847, de 7 de dezembro de
1972, que "Estima a Receita ~ fixa a Despesa da União para o Exerciclo Pínancetro de 1973".
Ministério da Educação e CUltura.
Conselho Nacional de Serviço Social.
1512.0304.2106 - Asststêncía. financeira a entidades Educacionais, assistenciais e comunitárias, ccntorme Adendo "C".
Estado: Amazonas
1500 1512 -

Muuícípto: Manaus

Onde se lê:
Loja Simbólica Rio NEgro
Leia-se:
Grande e Benemérita L: js, SImbólica Rio Negro

,........

3.000
3 000

Munícipíc: Boca do Acre

Onde se lê:
Obras Sociais da Paróquia ele- Boca do Acre.....................
Leia-se:

4.000

Manau.s

Patronato Santa Tert.Ei;.. na

,

.

4.00C
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Munlcípíc: Manaus

Onne se lê:
Associação dos Trabalhadores Agrícolas e Pecuaristas do Paraná
da Eva
.
Leia-se:
Patronato Santa 'I'ereaínha .•.......••...........................

20.000
20.000

Município: Manaus

Onde se re:
Cruzada de Assistência eos Necessitados

.

10.000

.

10.00Q

Centro Ecu{'Rcional e Social da Consolata de Manaus
.
Leia-se:
Inspetorla M'sstonárta e Salesiana do Amazonas
.
Município: Jutai
Onde se lê:
Obras Assistenciais da Paróquia de São José da Foz do Jutai ..
Leia-se:

1•. 000

Lotá-se:

Patronato Santa Tereslnha
Onde se lê:

14.000

3.000

Fonte Boa

Obras Assistenciais da Parôqtüa de São José da Foz do Jutaí ...

nataoo

3000

Bahia

Município: Paulo Afonso
Onde se lê:
Diocese de Paute Afonso
Leia-se:
Liga Social Católica de Paulo Afonso
Estado: Ceará

.
.

5000
5.000

Município: Missão Vetna
Onde se lê:
EducamJ.ário Nossa Senhora de Pàtíma
Leia-se:
Paróquia de Missão Velha, para o Ginásic Paroquial
Municipio: Santana do Cariri
Onde se lê:
Escola Protís-uon-u de Santa Quitéria
Leia-se:

.

3.0ua

.

3.000

.

5.000

Escola Profissional de Santa Quitéria
.
Município: Sotmü
Onde se lê:
Sociedade Sobraíense dos Carregadores
.
Leia-se:
Sociedade Sobralense dos Carregadores e Transportadores de Bagagem e Volume

5.000

Santa Quztéría

-.coe
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Onde se H~:
Associação Educacional e Assistencial "Madre Carmen Salles"
Leu-se:
Assoctaçao Educativa e Assistencial "Madre Carmen Salles"
Onde se re:
Grêmío Literário Ruy Barbosa.
Leía-se:
Grêmio Líterárío Ruy Barbosa a cargo do Colégio Dom Bosco
Estado: Espírito santo
Munlcípío: J eró?Umo M omeuc
Onde se lê:
Farmácia dos Lavradores de Vale do Souza Cooperativa Ltda.

16.000

o. o o

16.000

2.000

Vala cV. Souza
2 UI,;,O

Farinacia dos Lavradores de Vala do Souza Cooperativa Ltda ,
Leia-se:
Jerônimo Montei1o
Farmácia dos Lavradores de Vala do Souza Cooperativa Ltda

• o

4.000

o •• o • o o o o o • o o o o. o o ••• o o • o o o o o o o o • o o o o o o o'

10.úOO

o o • o _ ••••• o o o o o ••• o o • o o o o o o o o • o o o • o o o •• o o o o o o o o

10.00(1

o

Onde se Jê:
São Gabriel da palha

Hospital Silo José
Leia-se:
São José do Calc:ado

sao José
Onde se tê:

Hospital

Guatapari

Centro dos Lavradot ea

untcos

para o Progresso •......

o o. o •••• o o

~.oou

o o • • • • • • • • o •• o o o o 000.0 •• o o o •• o o o. o o o o o. o o o. o o o o

3.úOO

Viana

Centro dos Lavradores Unidos para o Progresso
Jacarandá .
Leia-se:
0

•••

00

Guarapari

centro dos Lavradores Unidos para o Progresso de Bahia-Nova

o o

5.000

o o o o o O' o • o o o o • • • • • • o • o • • o o • • o •• o

1.000

Associação Congregação de Santa Catarina, para o Hospital Mãe
do Bom Conselho

1 000

Onde se lê:
Santa Teresa
Hospital Mãe do Pom Conselho ..

Leia-se:
Santa Teresa
o •••• o • o ••• o • o o o • o o •••••••••• o o ••••••• o ••••

Onde se lê:
Vitoria

MOvimento Educacional do Espirito Santo ....

o •••••• o ••••••••••

Leia-se:
Anchieta
Movimente de Educação Proomcícnal do Espírito Santo "MEPES"

3.000

o o o o

3.000
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Estado: Goias
Onde se ,(-:
Goiéinia
Centro de Evangeítrs•.ção Rodrigues do Amaral Leia-se:

GOIânia

.

5.000

Goiánta

Núcleo de

Ass~~tê?Cia

e Evangelização Antônio Rodrigues do Ama-

ra.l - Goíânía ..................•..•.•••.............••.•••••
Onde se lê:

5.000

Goiânia

Externato São José, mantído pela ID:icola Técnica de Comércio
de campinas

3.000

Leia-se:
Goiânia

Externato São José, mantido pela Sociedade Educadora da Infâncía e Juventude com sede em São Paulo - SP
.
Estado: Maranhão

3000

Onde se re:
Sáo Luiz
Fundação EducaclOnaI Marechal aurtco Gaspar Dutra
Leia-se:

Presuietite Dutra
Fundação Educacional Marechal Eurico Gaspar Dutra
Município:

nunu

.

5.000

.

5.0CO

BiUVO

Onde se lê:
Untão Artísttaa Operária .... , ..................................•
Leia-se:
.
Uniâo Artístíca, Operária e Agrtcota
Estado: Mato Grosso
Onde se lê:

1.000
1.000

Vampri

Jnstttuto da Imaculada. Conceição
.
mstatuto Santa Marta ,. .,....... . .. ', .. , .............•........
oc-as Sociais Diocesanas de Cáceres
,
',.,
.
Ordem Terceira Regu:.ar de São Francisco, para o Hospital São
Luiz

.............•...•.••.......... , ............•••.........

Leia-se:
ceceies
Instituto da Imaculada Conceição
.
Instituto Santa Maria ... " ... ,., .......................•........
Obras Socíats Díccesanas de Caceres
.
Ordem 'I'ereerra Regular de Bâo Francisco, para o Hospital São
Luiz
•.. , ......................•....•....... , ......•••......•
Estado: Minas Gerais
Município: Arará
Onde se lê:
Caixa Escolar do Jardim Alice Moura
.
Leia-se:
Caixa Escolar do J ardím QL Infância Alice Moura ..••..........

3.5"0
5.000
2.000
3.000

3.500
5.000
Z.('IJO

3.000

1.000
1.000
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Município: Belo Horizonte
C'nde se tê:
Sociedade de Educação e de Assistência Social - SELAS, para o
Externato Imaculada Cor-ceíçâo de Goiânia
.
Leia-se:
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social - SELAS,
para o Externato Imaculada Conceiçâo de Goiânia
.

1.000

1.000

'Munícípíc: Ferros

Onde se lê:
Conferência de Santana da Sociedade de S. Vicente de Paulo Sete Cachoeiras
.
Leia-se'
Conferência de Santana da Sociedade- de S. Vicente de Paulo ..••

2,000

Munlcíplo: Lua

Onde se lê:
Obras Sociais da Mit! a Díooesana .•.............................
Leia-se:
Obras Sociais e Educacíonaas da Mitra Diocesana
.
Onde se lê:
Bao João De( Re1. .•...•

•.....

Escola de Enfermagem amontoa Neves

6.000
6.000

• ••..•

.

10.000

São João Del-Rei
Santa Casa de Míserreórdta de São João Del Rei, para a Escola
.
de Auxiliares de Enrermagem Antonina Neves
Estado: r'araná

10 .ooo

roia-se.

Munícípío: Palmas
Onde se lê:
Centro Comunítarío de Coronel Vivida, mantido pela Mitra Diocesana de Palmas
Leia-se:
Centro Pastoral Educacional e Assistencial Dom Carlos - CPEA

8.000

8 OCO

Estado' Pernambuco
Município: Llmoetro
Onde se lê:
Socíedade Musical rncepenaente

3.500

Leia-se:
Sociedade Musical Indepeudêncía
.
Municipio: Limoeiro
Onde se lê:
Sociedade São Vicente ne- Paulo de N. Sra. da Apresentação ....
Leia-se:
Sociedade de São Vicente de Paulo, de N. Sra. da Apresentação,
ex-Sccíedade de São Vicente de Paulo
.
Onde se lê:
Gtnàsío Monseuhcr Estantsla li Ferreira de Carvalho, mantido
pela Preíeítura de Poção
>

•••••

3 500

4.0UO

4.000

2.000
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t.cts-se:
Poçáo

Ginásio Monsenhor Estanís.au Ferreira de Carvalho, mantido pela
Prefeitura de Poção ..............••.................•.......

2..nou

Estado: Pernambuco
Municípín: Belo Jardim
Onde se lê:
Sociedade Ourturaí Musical ...............•..•...•...............
Leia-se:
Sociedade de Cultura Musical
.
Onde se lê:

2.000
2.000

.

s.oco

Qutpapa
Gínàsto Municipal; mantido pela. .Prefeitura ...•................
Munícipío: Recife

ti QUO

.Gmàsío Munícípaí, mantddc pela Prefeitura

Leia-se;

Onde

se

lê:

.Centro SOCIal São Sebastião do Cajueiro ...................•. o • •

1.000

Leia-se:
Centro social São Sebastião do Carneiro
Onde se lê:

, .•.•..••••••.....

1 000

Recife

Associação Profissional dos Inativos de Pernambuco
Leia-se:

.

1.uGO

.

1 VüO

Recife

Associação dos Profissionais inativos de Pernambuco
jüstadot Rio Gtande ao Hul

Municipio: São suaunno
Onde se lê:
-Gfnásío Comercial "Castro .êfves", mantido pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
.
Leia-se:

~,v-00

Muntcíplo: Santo Augusto

Colégio Comercial Pe. Anchieta
E~tado:

2. UOJ

Rio Grande ao SUl

Munlciplo: Lateaao
Onde se lê:

Bocíedade de Amparo à Infância Desamparada e de Auxilio aos
Necessttanca - SAIDAN .......•............................
Leia-se:
.Socíedade de Aesrstêncía à Infância Desamparada e de Auxilio
aos Necessitados - SAIDAN
,
_
.
Munícípio : Dom, FeLiciano

2.000
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Onde se lê:
Dom Feticumo

Escola Norma! D. Peüciano mantida pela Sociedade Educação
e Caridade
,
'
,
.
Leia-se:

1.000

Dom Feticumo
Glnástc Comercial Cristo Redentor (CNEG)
Munícípíc: Peiuçara

,',.

1.Cr(la

Obras Sociais da Paróquia S, Cristóvão .,
,.,
, .. , .
Paróquia de Nossa Senhcra Auxíhadora, para obras sociais Vi-

1.000

la Progresso
,
"
,
,
".,.
Leia-se:
t.aseauo
Obras Sociais da Paróquia São Cristóvão ."
,"',
,
.
Paróquia de Nossa Senhora Auxutaoora, para obras Sociais -

l.GOO

.. ,

,

Onde se lê:

Vila Progresso

,

,

".,

"

,."

.

1 000
1.01;0

Onde se lê:
Farrour.~ lha

Sociedade Pobres Ser-vos da Dívma Providência, mantenedora
do Semínarío Apostólico Nossa Senhora do Caravaggfo ."'"
Circulo de Pai. e Mestres 60 Colégio Estadual Dom Antonio Reis
Leia-se:
Forrouqsüna
Sociedade Pobres Servos da Drvína Providência, mantenedora do
Semínárío Apostólico Nossa Senhora do Caravaggto
.

2.00U

Fuxiraü do soturno
Círculo de Pais e Mestres do Colégio Estadual Dom Antonio Reis

1.000

Onde se Iê:
rar: ou-puno.
Escola Rainha dos Apóstolos, de Vale Vaneto
'........... .
Hospital de Caridade São Roque ,
"
.
Sociedade Agrícola, Cultural o Esportiva Vale Veneto - Vale Veneto

,

,,

,

2.000

1.000

2.COO
5000

.

1.000

,',.,.
,',
.
Vale Ve-

a.oos

Leia-se:
Fa:r:maL de Soturno

Escola Rainha dos Apóstolos. de Vale Veneta ."

Hospital de Caridade São Roque
.,
,
Sociedade Agrtcola. Cultural e Esportiva Vale Veneta -

,

5.a03

.

J..ÜO~

Instituto Nossa Senhora da Conceição (para Bolsas de .Estudos
no Colégio S. Francisco~ .. ",
,
,
.

1.200

Leia-se:
pelotas
Asilo de órfãos Nossa Senhora da Conceição (para Bolsas de Estudo no Cclégto S. Francisco)
,
.

).2CO

neto

.. ,

,

,', .. ,.,

,

,., .. '

Onde se lê:
Pelotas
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Onde se lê:
Santo Angelo

Ginásio Nossa Senhora Medianeira, sendo
de estudos
Leia-se:

crs

1.000 para bolsa
.

2

ofjCO

Santiago

Ginásio Nossa Senhora. Medianeira. sendo Cr$ 1.000 para bolsas

de estudos

,

.

2.000

Onde se lê:
Santo Angelo

Faculdade de Direito de Santo Angelo mantida pela Fundação
Missionária de jtnsmo Superior
.

Para bolsas de estudos
Leia-se:

5.000

,.

::;.500

Faculdade de Direito de Santo Angelo mantida pela CNEG
Fundação Míssíoneíra de Ensin l Superior - .BUNDAMES

.
.

4.00:>

Para bolsas de estudos
Muntcípto: tâaroeunc Ramos

.

:d 500

Santo Angelo

Onde se lê:
Escola Normal Cristo-Rei
,
,.
Leia-se:
Associação Comunitária ce Educaçao e Ação Socíaí de Marcelinu Ramos - ACEASMP. R .
Município: Porto Alegre
Onde se lê:
Casa. do Pequeno Operaria D. eosco. mantida pela Inspetoria
Salesíana São Fio X
Leia-se:
Casa do Pequeno Operárto
MurÜC1Pio: São Jerônimo
Onde se lê:
Ginásio São Jerônimo - êocíedade de Educação Santo Alberto
Magno ..
Leia-se:
Ginásio São Jerônimo - Socíedade Educadora e Beneficente do
o o. o o o o o •• o • • • • • •

o •••• o •

O'

;.-l,OOO

o •••• o o o ••••• o o ••••••••• o ••••••••

3.000

o ••••• o •••• o o o •• o o o o •

2.UOO

o • o o ••••••••

o ••• o o o o o o o o o. o. o. o ••• o. o o' ••••.

o

l.ono

o • • • • • o' • • • • o •• o. o. o o ••

O'

0

o o ••• o

2.l.íOO

o o o • • • • • • • • o •• o o o. o o ••••

1.000

.

1.00,0

Sul

Estado: São Paulo
Muníctpío: fiáo Bento ao Sapucai
Onde se lê:
Santa Casa de Saúde de Bâr Bento do Sapucaí .....
Leia-se:
Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucat
Onde se lê:

o o •••••••••••

10 .O~Q

o o o o •••••••

10.000

Araraquara

União Vicentina de Araraquara - Obra unida à Sociedade de
São Vicente de Paulo de Araraquara

o o •••• o • o • o ••• o o ••

12.000
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Leia-se:
Araraquara

Vila Vicentina de Araraquera - Obra Unida à Sociedade de São
Vicente de Paute ele Araraquara
.
Onde se lê:

12000

Botucatu

Albergue Noturno "Governador Abreu Sodré" .,.,."
Leia-se:

, ..

15úO

".

1,500

".

3.000

Seção osascc , .. ,., .. ,.,., .... , ..

3.000

Assocíaçào de Santo Antônio de Pádua , ..... , ... , ..... ",., .. ,.
Leia-se:

2.0CO

Botucatu

Albergue Noturno de Botucatu
Onde se lê:

,

Usasco

Associação Cristã de Moços
Leia-se:

,

""

,

,.,

São Paulo

Associação Cristã de Moços Onde se lê:
Serra Negra

Serra Nearc
Pia Associaçeo de Baú Antônio de Pádua .. ,
"
,
Município: São Paulo
Onde se lê:
Assocteçã-i Educadora da Infância. mantenedora do Externato
São José de Uberaba
" .. ""
"
.
Lera-se:
Sociedade Educadora da Inráncíe e Juventude São Paulo, para
o Externato São José de Uberabe
,.,
" ..
Município; MOgi aas cnaee
Onde se lê:
,
,.,
,
,
Colégio Dorotéla
,
, .. ,
Leia-se:
Município: São Paulo
Sociedade Civil Educacional t. assistencial - Colégio Santa Dorotéia
",
,
,
.
Municipio: São Paulo
Onde se Ié:
Associação nduceuore da Infância e Juventude São Paulo, para
Escola cte8nfermagem Prei Eugênio - Uberaba
Leia-se:
Sociedade Educadora «a Infâncía e Juventude São Paulo, para
Escola de Enfermagem Frei Eugênio- Uberaba
.
Estado: Sergipe

2.000

3.000

3 COO

3.GOO

s.coc

3.000

Município: A7'acaju

Onde se lê:
Associação Universidade para C'- Trabalho -- Sociedade Civil para Fins Educacíoneis de Sergtpe - Para Bolsas de Estudo ..
Leia-se:
Ginásio Senhor do Bonfim (Fano Bolsas de Estudos)
.

4.500
4.500

_ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Município: Jaj1arat'l, ttn
Onde se lê:
Sociedade CUltural e Musical Santa Terezinha
Leia-se;

.

2.000

.

2.000

.

2.000

Gínaslo Senhor do Bonfim - Para Bolsas de Estudo
.
Município: Aracaju
Onde se lê:
Assocíacao Desportiva conttança ...•.............................
Leia-se;

:;:,COD

AracaJu

Ginásio Senhor do Bonfim -

Munícípío: robia::i Barreto

Para Bolsas de Estudo

Onde se lê:
Clube Recreativo e Cultural ce Tobias Barreto
Leia-se:
Aracaju

2 000

Município: Propríà

Gmásic Diocesano de Propriá .... . ............................•
2800 -

2.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 - Recursos sob supervisa, de Ministéric do Planejamento e
Cooruenaçâo Geral.
28l}2.0304.21C6 - Assistência Financeira a Entidades.
019 - Entidades Educacionais, êssístenciais e Comunítártas .
ADE..~DO
~~tado:

"F"

Alagoas

Munictpro: Marechal Deodoro
Onde se lê:
Gmàsío Deodoro da Pouaeca
,
Leia-se:
Gínásío Tavares Bastos .,
,.,

,"",

,

"

" ..
, ..-

3.000

" ..

3.000

.

8."00

,'.

8.000

Estado: Amazonas

Municlpio: ltacoatlara
Onde se lê:
Centro Educacional e Soc-Ial da Consolata de Manaus ,.,
Leia-se:
Manaus

Centro Educacional e Social da Oonsolata Munícípíc: Manaus

CE8C

Onde se lê:
Instituto de Estudos FoHticos da ARENA do Amazonas ... , .. , ...
Leia-se:
Centro Social Dom Bosco
,.,
,.
Estado: Bahia
Munícípto: sotoaaor
Onde se lê:
Grupo Assistencial ao JUÍzo de Menores .. , .. ,
,
.

10 000

lo.oro
2.orO

Len.-se:
Grupo Assistencial ao JUiz de Menores .........•............. , ..
Estado: Ceara
Município: Breio Santo

2.000
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Onde se lê:
Lions Clube de Brejo Santo ,
Leia-se:
Obras Sociais do Lions Clube de Brejo Santos

,.

3.0ro

.

3.000

Associação Educativa e Assistencial "Carmen Saltes" •...........
Leia-se:
Aasocíacao EducatiYa c Assístencía! "Madre Carmen Salles" ...

7,~OO

,

Distrito Federal
Onde se lê:

Estad-a: Maranhão
Município: Caxias
Onde se lê:

Centro de Arte Culinária Sarah Antunes
Leia-se:
Curso de Arte Culinária Sarah Antunes
Municipio: Presidente Dutra
Onde se lê:
União Artística e Operáru ce Presidente Dutra
Leia-se:
União Artistica, Operária e Agrícola
Estado: Mato o-osso
Onde se lê:

7.000

.

1.0"0

.

1.000

.

4 000

.

4.0GU

Serviço de Assistência Social .....••........•............••.....
Leia-se;

2.000

víoentma

Fátima do Sul

Serviço de Assistência Social de Vila vtcentína
Estado: Minas Gerais
Onde se lê:

.

2.000

Obras Socíats de Coronel Xavier Chaves
.
Caixa Escolar Rui Barbosa do Grupo Escolar
.
Professor Francisco Rocha - Conferência de Sãu Vicente de
Paulo
.
Confraria São Vicente de Pau'c •..•••.•..•••••••.......•••.•.••.
Leia-se:

1.(100
1.000

COTOnel Xa1AeT

cnaiee

1.000
~.OQO

Coronel Xavier Vha-ees

Obras Sociais de Coronel Xavíei Chaves

,

,.

1.000

córreço Danta
Caixa ESCOlar Rui Barbosa do Grupo Escolar Professor FrancísCo Rocha
,
".,
,
conferência de Sáo Vlcf:,i1te de Paulo

,' .. ,.,
,

" .. ,
,

.
,

1.000

, .. ,

3.000

.
,.,.

1.000
5.000

.
.

5.000

1.0['0

Cnswis

confraria de Sáo Vicente de Paute
Estado'. Minas Gerais
Onde se lê:

, .. ,

Pará de Minas

Associação dos ev-Combatsntes de Bâc João Del-Rei
,
,
,
Colégio Sâo JOão
Leia-se:

,.,
,

Sáo João uei-n«
Associação dos ex-Combatentes de São Del-Rei "." .•... ,;"
ColégiO São .Soao .... , ....., .... ,., .••..•• ,.,.,., ....••••. ,",

1.~10
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Município: Visconde ao R.zo Branco
Onde S~ lê:

Centro Espilna Caminho da Luz, mantenedor da Assistência à
Infância Célia Luci us

:1.(100

Centro Espirita Caminho da Luz

1.000
4.0úO

Leia- se:
Centro Espírita Caminho da LUZ, mantenedor da Assistência à Inrâncía Célia Lucíus ............•............................
Estado: Pernambuco
Onde se lê:
Caruaru

<......

Fundaçâc Educacional e cultural de Caruaru
Leia-se:

4..00Q

47 CÚO

Caruarú

Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de Caruaru

47.000

Munícípío: Limoeiro

Onde se lê:
Sociedade Musical Independente

,

,

,.............

Leia-se:
Sociedade Musical Independência
Onde se lê:

:2 .0('0

::L 000

Garasünms

Congregação Apostólica da Santíssima Trindade
Leia-se:

1 _000

caetee

Congregação Apostólica da Santíssíma Trindade
Estado: Rio Gra,ncle do Sul
Município: Sáo Francisco ele [Jaula
Onde se lê:
Circulo de Pais e Mestres da Escola Rural de Jaquírana - São
Francisco de Paula
-.....
Leia-se:
Circulo de Pais e Mestre do Grupo Escolar São "José Operário",
de -Iaquírana - São Francisco de Paula
Onde se lê:
Rio Grande
Colégio Santa Joana D'Arc
,.....................
Leia-se:

1.000

1.000
1.000

1.500

Rio Grande

Colégio Joàna D'Arc, mantrdc pela Sociedade Caritativa Idterária São José ......................................•..........
Estado: são Paulo
Município: M agi das G'ru.ze~
Onde se lê;
Organízação-Mogtana de Educação e Cultura
Leia-se:
Organização Mogíana de Educação e Cultura, sendo Cr$
.
6.000,0'0 para sua Faculdade de Medicina....................

J..500

107.000

107.000

Rondónia

Onde se lê:
Porto vetno

Ginásio Dom Bosco anexo ao Patronato Nossa senhora da
ceíçüo

COD-

..........•••....•...••.••"...........................

.5 .000
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Leia-se:
Porto Velho

Ginásio Dom Bosco, a cargo de Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia
.
2000 -

MINIETllRIQ DA JUSnçA

2013 - Departamento de Administração
2013.03'04.2106 - Assistência Financeira a Entidades.
016 - Instituições Privadas.
ADENDO "D"
Estado: Bahia
Município: Salvador
Onde se lê:
.
Grupo Assistencial ao Juiz ee Menores
Juiz de Direito da Vara de Menores, para o Grupo assístenoiaí..

5.0eo

3.000
5.003
8.0vO

Leia-se:
Grupo Assistencial ao Juiz de Menores..........................
Estado: Rio de Janeiro
Município: Niterói
Onde se lê:
Serviço Evangélico de Assistõncía Social
Leia-se:
Sociedade Evangélica de Assistência Social - SEAS, para Casa

8.000

5. {)OO

5.000
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 27 de dezembro de 1973; 152Q da Independência e 859 da
~GM~

Repúblíca ,
EMíLIO

G. MEDICI

nitreoo Buzaid
Jarbas G. Paesarmno

LEI N° 6.013 DE

27 DE
1973

DE

DEZEM::':RO

Altera o Qua.dro da. Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho d-a
2" Região, e dá outras prcuiâéncías.

o

Presidente da República

FaÇO saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1" O Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 2." Região fica, provisoriamente, alterado de acordo 00lTI 0::1
Anexos A e B desta Lei.
Parágrafo único. 05 vencimentoa
dos cargos constantes do Anexo B.
referido neste artigo, até que seja
Implantada a sistemática prevista na
Lei n." 5.645, de 10 de dezembro de

1970, terão os seguintes valores mensais:
a)
Técnico de Serviços Judiciários.
Classe B - Cr$ 2.383,00
Classe A - Cr$ 1.987,00
b) Auxiliar
de Serviços .Iudletários:
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A - crs 839,00
Art. 2° O provimento dos cargos
da classe inicial de Técnico de eervtços Judiciários e Auxiliar de Serviços
Judiciários do Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 2" Região será feito mediante concurso público de provas ou
de provas e títulos, exigindo-se dos
candidatos à primeira, apresenraçâo
de diploma de conclusão de um dos
cursos superiores
de Direito, Economia, Contabilidade ou Administra-
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exclusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada normal de trabalho.
Art. 7° Nc prazo de 90 (noventa)
dtas, contados da vigência desta Ler,
os atuais ocupantes efetivos do cargo
de Oficial Judiciário PJ-3 e PJ-4 lJUclasse inicial da série de classes dederão ser aproveitados em cargos da
Tecnico de Serviços Judiciários aos
classe B, e os ocupantes efetivos doe
ocupantes da classe final de Auxiliar
cargos de Taquígrafo PJ-6, Arqurvísde Serviços Judiciários, na forma da
ta PJ-6, Almoxaríre PJ-6, Oficial
regulamentação que vier a ser aprovaJudiciário PJ-5 e PJ-6, em cargos da
da pelo Tribunal Regional do 'I'ra.baclasse A da série de classes de Técnílho da 2a Região, observadas as exteo de Serviços Judiciários; e os atuais
gências legais.
ocupantes efetivos dos cargos de OfiArt. 4° Os vencimentos dos cargoe
cial Judiciário PJ-7, Auxiliar .rudtciário PJ-8 e PJ-9 poderão ser aproem comissão do Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do
veítados em cargos das classes B e A
da série de classes de Auxiliar de
Trabalho da 2" Região, constantes do
Anexo B, são os fixados para os símServiços Judiciários, observada a resbolos correspondentes aos do Poder
pectiva classificação.
Executivo, observado o principio estaParágrafo único. O aproveltamen0
belecido nos parágrafos 10 e 2 , de
co de que trata este artigo obedecera
artigo lo, da Lei na 4.345, de 2G de
do critérios seletivos, inclusive por meio
junho de 1964.
de treinamento intensivo e obrigatório que serão estabelecidos cace ce
Art. 5° Observada a legislação
cargos de cada série de classes.
aplicável a espécie, as gratificações
para retribuir o regime de tempo ínArt. 8° Fica assegurada a situação
tegral e de dedicação exclusiva e o
pessoal dos atuais ocupantes dos carserviço extraordinário a ele vtncula.s0s efetivos de Distribuidor das Jundo, a que se submeterem os ocupantas de Conciliação e Julgamento com
tes dos cargos de que trata esta Lei,
sede em São Paulo, Santos e cunserão calculadas sobre os valores nus
tiba, bem corno do atual ocupante oc
vencimentos básicos fixados pelo Decargo efetivo de Distribuidor-Chefe
creto-lei na 1.150, de 3 de feverelrc
dos Oficiais de Justiça de São Paulo,
de ]971, tomada por base, com re.,
os quais serão suprimidos à medida
ferência à classe B de Técnico ce
em que vagarem.
Serviços Judiciários, o valor do nível
22; para a classe A de Técnico de
Parágrafo único. Os nmcíonàríoe
oe que trata este artigo poderão optar
Serviços Judtcíárros. o valor do nível
21; para a classe B de Auxiliar de
pela percepção do vencimento de seu
Serviços Judiciários, o valor do ruvet
cargo ereuvo, acrescido da gratrnca18, e para a classe A de Auxiliar de
çác
nxa ue 20% (vinte pt..r cent-o)
Serviços Judiciários, o valor do ní.,
calculada sobre o valor do sim bole
vcl 16.
ao cargo em comissão correspondente,
na forma do disposto no § 2°, do artigo
Parágrafo único. Poderão ser sub1°, da Lei nv 4.345, de 26 de Junho
metidos ao regime de que trata este
de 1964,
artigo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos venciArt. 90 A gratificação adicional por
mentes básicos fixados pelo Decretotempo de serviço dos Junclcnàr ioe
lei nv 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, abrangidos por esta Lei, será' conceos ocupantes dos cargos não incluídos
dida na base de 5% (cinco por cento)
nos Anexos A e B desta Lei, observapor qüinqüênio de efetivo exercicíc,
da a correspondência entre símbolos
até 7 (sete) qüinqüênios, calculada
e níveis prevista na Lei na 5 ~ 685, de
sobre O respectivo vencimento-base.
23 de julho de 1971.
Art. 10. A diferença, porventura
venücade em cada caso, entre ~ lmArt. 6° Os cargos de provimento
portâncía que o funcionário venha
em comissão relacionados no Anexo A
percebendo, a titulo de vencimento e
serão automaticamente incluídos no
gratífícação adicional por tempo de
regime de tempo integral e dedícaçao
cão, ou prova de seu provistonamentc
em nível superior e, dos candidatos a
segunda, a de certificado de conhecimentos equivalentes à conclusão do
ensino do 2° grau.
Art. 3° li: permitido o
acesso à
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serviço. e os novos valores a que fará

Jus em crecorrêncía do disposto nesta
Lei, constituirá vantagem pessoal,
nominalmente identificável, lnSU8eeptível de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude dela, não se
estabelecerá nenhuma díscrímínação
nessas concessões.
Art. 11. O Tribunal Regional do
Trabalho da 2" Região, observados os
limites das dotações orçamentárias,
estabelecera a classificação das funcoes gratificadas e de representação
de gabinete, com base nos princípios
e valores fixados no Poder Executrvo .

Art. 12. O provimento dos cargos
errados por esta Lei fica condícíonadc
a existência de recursos orçamentários
surtcentcs e adequados.
Art. 13. As despesas com a execução desta Lei serão atendidas com
os recursos orçamentários próprios do
Tribunal Regional do Trabalho da 2."
Região.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasflla, 27 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 19"
foram publicados no D. O. de 31
de dezembro de 1973.
LEI N9

6.014 DE

DE

27

DE DEZEMBRO

1973

Adapta ao novo Código de Processo
Civil as leis que menciona

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
~.!.t. 19 Os §~ 19 e 29 do artigo 29,
o artigo 16 e seus parágrafos e o artigo 22 do Decreto-lei nv 58, de 10 de
dezembro de 1937, passam a ter a se··
guínte redação:
"Art. 29

•....•...........•••.•.••

19 Decorridos 30 dias da última
publicação, e não havendo impugnação de terceiros, o oficial procederá
§
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ao registro se os documentos estiverem em ordem. Caso contrário, os
autos serão desde logo conclusos ao
Juiz competente para conhecer da
dúvida ou impugnação. publicada a
sentença em cartório pelo oficial, que
dela dará ciência aos interessados.
§ 29 Da sentença que negar ou conceder o registro caberá apelação;"
"Art. 16.
Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura
definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para
o
cumprimento da obrigação, açâc ce
adjudicação compulsória, que tomará
o rito sumaríssimo.
§ 19 A ação não será acolhida se
a parte, que a intentou, não cumprtr
a sua prestação nem a oferecer 1"<0$
casos e formas legais.
§ 2.° Julgada procedente a ação a
sentença, uma vez transitada em julgado, adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como titulo para a
transcrição.
§ 39 Das sentenças proferidas nos
casos deste artigo, caberá apelação .. ,
"Art. 22. Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão ce
direitos de imóveis não loteados, cujo
preço tenha sido pago no ato de sue
constituição ou deva sê-lo em uma
ou mais prestações, desde que ínscrttos a qualquer tempo, atribuem a.. 0S
compromíssàríos direito real oponível
a terceiros, e lhes conferem o direito
de adjudicação compulsória nos termos dos artigos 16 desta lei, 640 e
641 do Código de Processe Civil."
Art. 2.° O Poder Executivo baixará
decreto ãdaptando às dísposiçôes desta lei os artigos 2.° e 16, do Decreto
n." 3.079. de 15 de setembro de 19313.
~
Os artigos 12 e 13 da Lei
nc" 1.533, de 31 de dezembro de 1951,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 12. Da sentença, negando ou
concedendo o mandado cabe apelação.
Parágrafo único. A sentença fH:a
sujeita. ao duplo grau de jurfsdíçào,
podendo, entretanto, ser executada
provisoriamente.
Art. 13. Quando o mandado for
concedido e o Presidente do Tribunal,
ao qual competir o conhecimento cio
recurso, ordenar ao juiz a suspensão
da execução da sentença, desse seu
ate caberá agravo para o Tribunal a
que presida."
Art. 49 Os artigos 59, § 89. 99 "caput", 14, 16, 18 e 19 §§ 19, 29 e 39 da
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Lei no 50.478, de 25 de julho de '.963,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 59 ..•..•.....•..••..•... , ...
§ 89
A citação do réu, mesmo no
caso dos artigos 200 e 201 do Código

de Processo Civil, farcse-á na forma

do § 29 do artigo 59 desta lei."
"Art. 99 Aberta a audiência, lida
a. ·petição, ou o termo, e a resposta,

se houver, ou dispensada a leitura, c
juiz ouvirá as partes litigantes e o
representante do Ministério Público,
propondo conciliação."
"Art. 14. Da sentença caberá apeIação no efeito devolutivo."
"Art. 16. Na execução da sentença
ou do acordo nas ações de alimentos
será observado o disposto no artigo
734 e seu parágrafo único do Código
de Processo Civil."
"Art. 18. Se, ainda assim, não for
possível a satisfação do débito, poderá
o credor requerer a execução da sen~
tença na forma dos artigos 732, 733 e
735 do Código de Processo Civil."
"Art. 19
.
§ 19
O cumprimento integral da
pena de prisão não exímirá o devedor do pagamento das prestações alimen tícias, vincendas ou vencidas e
não pagas.
§ 29
Da decisão que decretar a
prisão do devedor, caberá agravo de
instrumento.
§ 3. 0 A interposição do agravo não
suspende a execução da ordem de prísão. "
Art. 59 O § 29 do artigo 11, o S
39âõãftigo 18, o artigo 19 e seu parágrafo único, o § 49 do artigo 56, o
§ 49 do artigo 69, o § 49 do artígc 71,
o § 29 do artigo 79, o "caput" do artigo 97 e seu § 19, o § 39 do artigo 98,
o parágrafo único do artigo 99, 'J §
29 do artigo 132, o § 49 do artigo 137,
o § 39 do artigo 155 e o "caput" do
artigo 207 do Decreto-lei nc 7.661, da
21 de junho de 1945, revogado o pará"
grafo 59 do artigo 18, passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 11. .
..
§ 29 Citado, poderá o devedor, deu..
tro do prazo para defesa, depositar a
quantia correspondente ao crédito reclamado, para discussão da sua legitimidade ou importância, elídindo a
te.lêncía ,

Feito o depósito, a falência não pode ser declarada. e se for verificada a
improcedência das alegações do deve-

der, o juiz ordenará, em favor do re..
querente da falência, o levantamento
da quantia depositada, ou da que tiver treconhecído como legitimamente
devida.
Da sentença cabe apelação."
"Art. 18.
§

. ....................• ".

3.0 Da sentença cabe apelação."

"Art. 19. Cabe apelação da sentença que não declarar a falência.
Parágrafo único. A sentença que
não declarar a falência não terá au ..
toridade de coisa julgada."
"A'rt. 56. . ......................•.
~ 49 Da decisão que ordenar ou In<1eferir liminarmente o sequestro, CR4
be agravo de instrumento."
l'ATt. 69.
~

. ....................•..

4. 0 Da sentença cabe apelação."

"Art. 77
.
§ 49 Da sentença podem apelar o
reclamante, o falido, síndico e qualquer credor, ainda que não contes;
tante, contando-se o prazo da data da
mesma sentença."
"Art. 79. .
"
.
§ 29 Da sentença que julgar os embargos, cabe apelação, que pode ser
interposta pelo embargante, pelo falido, pelo síndico ou por qualquer cre~
dor, ainda que não contestante."
"Art. 97. Da sentença do, juiz, "!la
verificação do crédito, cabe apelaçac
ao prejudicado, ao síndico, 'ao falido
e a qualquer credor, ainda que nao
tenha sido impugnante.
§ 19 A apelação, que não terá efeíto suspensivo, pode ser interposta até
quinze dias depois daquele em que
for publicado o quadro geral dos ereacres. e será processada nos autos da
impugnação. "
'·Art. 98.
. .....................••
§ 39 Com o parecer do represeutente do Ministério Público, os autos
serão conclusos ao juiz para os fim
previstos no artigo 92. cabendo, da
ser tenca que julgar o crédito, recurso
de apelação, que não terá efeito suspensivo. "
"Art. 99
.
Parágrafo unico. Esse pedido obe~
docerá ao processo ordinário, cabendo
da sentença o recurso de apelação."
"Art. 132. .
.
§ 29
A sentença de encerramenco
será publicada por edital e dela caberá apelação. 11

°
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"Art. 137.

.

.

§ 4.° Da sentença cabe apelação."

"ATt. 155. .
.
Da sentença que julgar cum,

§ 3'?

prida a concordata podem apelar os:
interessados que hajam reclamado.
Da sentença que a julgar não cumprida pode o concordatário agravar
de instrumento."
" Art. 207. O processo e os presos
da apelação e do agravo de instrumento são os do Código de Processo
Civil. "
~
O § 3'? do artigo 4t? da
Lei nv 818, de 18 de setembro de 1949
com a redação dada pela Lei nv . ,,~
5.145, de 20 de outubro de 1966, paa•.
sa a ter (t seguinte redação:
"Art. 4'?
.
§ 3'?
Esta decisão estará sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não P10duztndo efeito senão depois de confumada pelo Tribunal."
-7Art. 7'? O 49 do artigo 6'? e o artigo 33 da Lei ne 818, de 18 de setembro de 1949, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. '69 .....•.................. '
§ 4Q
Em seguida serão os autos
conclusos ao juiz que decidirá,
no
prazo de trinta dias, cabendo de sua
decisão, dentro de quinze dias, apelação para o Tribunal Federal de Recursos."
"Art. 33. Da sentença. que concíunpelo cancelamento da naturalização
caberá apelação, sem efeito suspensivo, para o Tribunal Federal de R~_
cursos, no prazo de quinze dias, 'jantados da audiência em que se tiver
realizado a leitura, independente de
notificação ...
"Parágrafo único.
Será, também,
de qu1nze dias, e nas mesmas condi ~
ções, o prazo para o Ministério Público Federal apelar da sentença absolutória. "
~9
O parágrafo único do ar(&,'VüC(f,Sotigo 27, da Lei ne 4.494, de 25 de noI",U2'... .jlD. vembro ge 1964, passa a ter a segulnte redação:
~
"Art. 27.
.
.
Parágrafo único. Da sentença caberá apelação, que será recebida somente' no efeito devolutivo."
Art, 99 O artigo 17 da Lei nv 1.060.
de 5 de fevereiro de 1950, passa a ter
a seguinte reôaçâo:
"Art. 17. Caberá apelação das decisões proferidas em consequêncta da
ê

'--:-Mnl
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aplicação desta lei; a apelação será
recebida somente no efeito devolutivo
quando a sentença conceder o pedi.
do. "
Art. 10. Os artigos 52 e 57 da Lei
nc 4.137, de 10 de setembro de 1962.
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 52. Da sentença que moerenr
a Intervenção caberá dentro de qutnze dias. apelação para o Tribunal Federal de Recursos."
"Art. 57. A sentença que acolhe os
embar~os está sujeita ao duplo
.rreu
de junsdição."
Art. 11. O parágrafo 5'? e as letras
"dlJ e "e" do parágrafo 69 do artigo
15 da r.ei nv 5.316, de 14 de setembro
de 1967, modificada pelo Decreto-lei
nv 893, de 26 de setembro de 1969.
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 15.
.
.
§ 5'? Das sentenças finais nas ações
de acidentes do trabalho somente caberá apelação, que terá preferência
no julgamento pelos Tribunais, ficando o julgado sujeito ao duplo grau
de jurisdição e não produzindo efeito
senão depois de confirmado pelo TrIbunal, sempre que for vencida a Previdência Social.
§ 69

.............................•

de quinze dias, contados da leitura da sentença, para a interposição
de apelação;
e) de quarenta e oito horas, contadas da resposta do apelado, para a.
remessa dos autos ao Tribunal."
Art. 12. O procedimento nas ações
fundadas no Decreto nv 24.150, de 20
de abril de 1934, é ordinário, aplícando.se as normas do Código de Processo Civil.
Art. 13. O artigo 3." e a alínea "e"
do' artIgo 8'? do Decreto nv 24.150, de
20 de abril de 1934, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 39 O direito assegurado ~OS
locatários pela presente lei poderá ser
exercido pel-os seus cessionários 0\1
sucessores.
§ 19 Quc::mdo o l-oca tárío fizer parte
de sociedade comercial, a que passe a
pe-rtencer o fundo de comércio instaIado no imóvel, a ação renovatória C:1,berá ao locatário ou à sociedade.
§ 29 Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos SÓCi(lS, proceder-se-á à liquidação para apurar
os haveres do morto, ficando o sócíc
sobrevivente sub-rogado. de pleno did)
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reíto, nos benefícios da lei, desde que
continue na mesma atividade empresária.
§ 39

O sublocatário do imóvel, ou

de parte dele, que exercer a ação de
renovação, citará o sublocador cO o
proprietário como Iítisccnsortes , Procedente a ação o proprietário ficará

diretamente obrigado à renovação,
Todovía será dispensada a citação do
proprletárto, quando, em vir tude ce
locação originária ou renovada,
o
sublocador dispuser de prazo

~

mita renovar.se a sublocação.

ad-

§ 49 O sublocatário que, nos termos
do parágrafo antecedente, puder opor

00 proprietário a renovação da sublocação, prestará, em falta de acordo,

cauçã-o de valor correspondente a seis
meses de aluguel.
§ 59 Nos contratos em que se inverter o ônus do pagamento de ímpostos. taxas e contribuições, O locatário
será considerado em mora. para os
efeitos de rescisão do contrato, se,
notíf'Icado pelo locador, não efetuar o
pagamento nos dez dias seguintes a
notificação. "
"Art. 89 ., .•..•.•.••.••••••.••.•.•
e) que o prédio vai ser usado Dor
ele próprío locador, seu cônjuge ascendentes ou descendentes, devendo
provar, em se tratando de alegação de
necessitar do ~6vel para pessoa de
sua família, que-c mesmo se destina. a
transferência de fundo de comêrcto
existente há mais de llm ano,"
Parágrafo único.
Nessa hipótese,
todavia, o prédio não poderá ser .testdnado ao uso do mesmo ramo de comércio ou indústria do inquilino do
contrato em trânsito."
Art. 14... O artigo 5.<> da Lei n.e ...
5. 7~1, de 1 de dezembro de 1971, pM00 a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 59 O executado poderá opor
embargos no prazo de dez llO) dias
contados da penhora e que serão "e~
cebídos com efeito suspensiva, -lesde
que alegue e prove:
I - que depositou por inteiro a importância reclamada na inicial;
TI - que resgatou a divida, ofere,
cendo desde logo a prova da quitação.
Parágrafo único. Os demais fundamentos de embargos, previstos DO
artigo 741 do Código de Processo Civil, _não suspendem a execução."

Art. 111" O § 51? do artigo 39 do Decreto-leI n'Q;·:,Q~1, de 1 de outubro da
1969, passa a -'"ijgorar com a seguinte
redação:
':if{,,-

"Art. 39 ..•.••••.••••.••......•••
§ 59 A sentença, de que cabe .pe~
Iaçâo, apenas, no
efeito devolutivo
Hão impedirá a venda extrajudicial
do bem alienado Iíducíariamente e
consolidará a propriedade a posse
plena e exclusiva nas mãos do propríetárío fiduciárío, Preferida -ieto
credor a venda judicial, aptícar-se-á
o disposto nos artigos 1. 113 a 1.119
do Góàigo de Processo Civil."
Art. 16. O artigo 89 do Decreto-lei
n." 4, de 7 de fevereiro de 1966, passa.
a ter a seguinte redação:
"Art. 89 Da sentença caberá ape,
Iaçao com efeito suspensivo,
salvo
se fundada em falta de pagamento do
aluguel e no caso previsto no artdgc

49 , nc VI."
Art. 17. O
artigo 19 da Lei ne
4.'IPi, de 29 de julho de 1965, passa
a ter a seguinte redação:
"Art, 19. A sentença que concluir

pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito c;.enào depois de confirmada pelo trlbunal; da que julgar a ação precedente,
caberá apelação, com efeito suspensivo .
§ 19
Das decisões ínterlocutórtae
cabe agravo de instrumento.
§ 29 Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetívels de recurso, poderá recorrer
qualquer cidadão e também o Mintaténo Público."
Art '8
O § 29 do artigo 59 da
Lei nc 4.65'5, de 2 de junho de 1965,
passa a ter a seguinte redação:
li Art. 59
.••.••.••••••...•..••••••
§ 29
Feita a prova e concluídas
as diligências, o juiz, ouvido o Ministério Público, proferirá sentença,
da qual caberá apelação, com eretco
suspensivo. "
Att J 9-. O prazo de apelação é de
quinze dias.
Art 2(k. O Poder Executivo fará.
republícar, no Diário onouu. o texto
das leis constantes da presente lei 1:.\
corrigidas, com as modificações introduzidas nesta lei.
~.
Esta lei entra em vlgvr
na data de sua publicação.
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Art. 22. Revogam-se as disposições

em contrârio.

Brasília, 27 de dezembro de 19'13~
1529 da Independência e 859 dá

"neoúouce.

G.

EMÍLIO

Alfredo

MÉDICI

Buzaid

LEI N,? 6. 015

CAPíTULO II

~

DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segum,
te Lei:
TíTULO I
Das Dtsposíçôes Gerais
CAPÍTULO I

Das Atribuições

Art. 19 Os serviços concernentes
aos Registros Púbncoa, estabeiecídos
pela iegtsiação CIVil para autentact...
dade, segurança e encacia Cios atos
juncnccs, ficam sujeitos ao regime
eatabeíecido nesta Iei ,
1'" Esses registros são:
1 - o registro civil de pessoas natuais;
II - o registro civil de pessoas JUridicas;
lU - o registro de titulas e aocumentos:
IV ~ o registro de imóveis;
V - o registro de propriedade 11·
terana, ctentrnca e artástace .
§ 29 O registro mercantil contínua
a ser regido pelos díspostttvos da le.
gislaçáo comercíaí ,
Art. 29 Os regastros índícados nos
números I a IV do § 1Ydo artigo an ...
tenor ficam a cargo dos serventuartoe
nomeados de acordo com a Iegtslação
em vigor e serão reitos:
I _. o de nv 1, nos oficios privativos, ou nos cartórios de registro de
nascimentos, casamentos e óbitos,
Il - os de números Il e lII, nos
oficios prívatrvos, ou nos cartórios de
registro de títulos e documentos;
ê

lI! -- o de nc IV, nos oficios priva.
tivos, ou nos cartõnos de registro de
imóveis ,
Parágrafo único. O registro constante do art. 19, § 19, nv V, fica a
cargo da administração federal, por
intermédio das repartições técnicas
indicadas no Titulo VI desta lei.

Da Escrituração

Art. 39 A escrrturaçâo será feita
em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos a esta lei,
sujeitos à correição da autoridade ju,
díctàrta compet-ente.
§ 1Q Os livros podem tes O,22m ate
O,40m de largura e de O,33m ate
O,55m de altura, cabendo ao oficial
a escolha, dentro dessas dimensões,
de acordo com a conveniência do ser ...
VIÇO.

§ 2\1 Para facilidade do serviço podem os Iívros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedect.,
dos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente.
Art. 4Ç1 Os livros de escrtturacão
serão abertos, numerado.s, autentica,
dos e encerrados pelo oficial do re;
gistro, podendo ser utilizado, para tal
fim, prccesscimecãmco de autenticação previamente aprovado pela autoridade judtcíárta competente.
Art. 59 Considerando a quantidade dos registros o juiz poderá aütorizar a diminuição do número de pa,
gtnas dos livros respectivos, até à
terça parte do consignado nesta Ier.
Art. 6'" Ffndandocse um livro, o
imediato tornará o número seguinte,
acrescido à respectiva letra, salvo no
registro de imóveis, em que o número
será conservado, com a adição sucessiva de letras, na ordem alfabética
simples, e, depois, repetidas em combinaçâo com a primeira, com a se~
gunda, e assim indefinidamente.
Exemplos; 2-A a 2~Zi; 2...AA a 2-AZ;
2-BA a 2-BZ, etc.
Art. 79 Os números de ontem dos
registros não serão interrompidos no
fim de cada livro, mas continuarão,
indefinidamente, nos seguintes
da.
mesma espécie.
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cApíTULO UI

Da Ordem do Beroíço

Art. 8Q O serviço começará e ter..
minará às mesmas horas em todos
os dias úteis.
Parágrafo único. O registro civil
de pessoas naturais funcionará tocos
05

dias, sem exceção.

. Art. 99 Será nulo o registro lavra...
do fora das horas regulamentares ou
em dias em que nâo houver expedten,
te, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à
nulidade.

Art. 10. Todos os tdtulos, apresen.,
tados no horário regulamentar e que
não forem registrados até a hora do
encerramento do serviço, aguardarão
o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente, aos apresentados nesse dia.
Parágrafo único. O registro civil
de pessoas naturais não poderá, eu ...
tretento, ser adiado.
Art.
11. Os oficiais adotarão o
melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos' seus titulas, estabelecendo-se, sempre, o número de ordem geral.
Art. 12. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstara a apresenta.
ção de um titulo e o seu lançamento
do Protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da
precedência decorra prioridade de dí,
reitos para o apresentante.
Parágrafo único. Independem de
apontamento no Protocolo os títulos
apresentados apenas para exame e
cálculo dos respectivos emolumentos.
Art. 13. Salvo as anotações e es
averbações obrigatórias, os atos do
registro serão praticados:
I -'- por ordem judicial;
II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;
TIl - a requerimento do Míntsterío
Público, quando a lei autorizar.
§ 111 O reconhecimento de firma
nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial.
§ 211 A emancipação concedida por
sentença judicial será anotada as ex...
pensas do interessado.

Art. 14. As custas devidas aos on,
dais do registro, pelos atos que praticarem, incumbirão aos interessados
que os requererem e serão pagas no
ato do requerimento ou no da apresentação do titulo.
Art. 15. Quando o interessado no
registro for o oficial encarregado de
fazê-lo, ou algum parente seu, em
grau que determine impedimento, o
ato incumbe ao SUbstituto legal . do
oficial.
CAPíTULO IV

Da Publicidade

Art. 16. Os oficiais e OS encerregados das repartições em que se ta...
çam os registros são obrigados:
19) a lavrar certidão do que lhes
for requerido;
29) a fornecer às partes as íntor;
mações solicitadas.
Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem mror,
mar ao oficial ou ao funcionário o
motivo ou interesse do pedido.
Art. 18. Ressalvado o disposto nos
artigos 45 e 96, parágrafo único, a
certidão será lavrada independente...
mente de despacho judicial, devendo
mencionar o livro do registro ou o do..
cumento arquivado no cartório.
Art. 19. A certidão será lavrada
em inteiro teor, em resumo, ou em
relatório conforme quesitos e devida..
mente autenticada pelo oficial ou por
seus subsitutos legais, não podendo
ser retardada por mais de cinco (5)
dias.
§ 111 E' facultado o fornecimento
de certidão de inteiro teor, mediante
reprodução por sistema autorizado
em lei.
§ 2.° A certidão de nascimento
mencionará sempre a data em que rot
lavrado o assento.
Art. 20. No easo de recusa ou retardamento na expedição da certãdão,
o interessado poderá reclamar
autoridade competente, que aplicará, se
for o caso, a pena disciplinar cabível.
Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o ottciar, logo
que receber alguma petição, forneceà
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rá à parte uma nota de entrega devi ..
da mente autenticada.
Art. 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja
certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não oba..
tante as especificações do pedido, sob
pena de responaabüídade civil e penal.
CAPíTULO

v

Da Conservação

Art. 22.

Os livros de registro não
cartório, salvo
por autorização judicial, ou ocorrendo força maior.
Art. 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciaís que extgtrem
a apresentação de qualquer livro ou
documento, efetuar-se-ão, sempre que
possível, no próprio cartório.
Art. 24. Os oficiais devem manter, em segurança, permanentemente,
os livros e documentos e respondem
pela sua ordem e conservação.
Art. 25. Os papéis referentes ao
serviço do registro serão arquivados
em cartório mediante a utilização de
processos racionais que facilitem as
buscas, facultada a utilização de mícrofllmagem e de outros meios de
reprodução autorizados em lei.
Art. 26. Os livros e papéis pertencentes ao arqUIVO do cartório ali permanecerão indefinidamente.
Art. 27. Quando a lei criar novo
cartório, e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser
feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário
repeti -los no novo oficio.
Paràgraro único. O arquivo do antigo cartório continuara a pertencerlhe.
sairão do respectivo

cApíTULO VI

Da tceeionsaoiuaaae

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são
civilmente responsáveis por todos os
prejuízos que, pessoalmente, ou pejos
prepostos ou substitutos que indicarem, causarem. pOT culpa ou dolc,
aos in tercesados no registro.
Parágrafo único. A responsabtndade civil Independa da criminal pelos delitos que cometerem.
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TíTULO II

Do Registro Civil de Pessoas Naturais
CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 29. Serão registrados no tegtstro civil de pessoas naturais:
1 - os nascimentos;
II - os casamentos;
III - os óbitos;
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias ce
ausência;
VII - as opções de nactona.lídade;
VIII - as sentenças que deferirem
a legitimação adotiva.
§ 19 Serâo averbados:
I - as sentenças que decidirem ~
nulidade ou anulação do casamento,
c desquite e o restabelecimento da
sociedade conjugal;
II - as sentenças que julgarem
negttímos os filhos concebidos na
constância do casamento e as que
declararem fi, filiação legitima;
In - os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou
concebidos anteriormente;
IV - os atos judiciais ou extrajurncíals de reconhecimento de filhOS
Ilegítimos;
V - as escrituras de adoção e os
atos que a dissolverem;
VI - as alterações ou abreviaturas
ae nomes.
§ 29
E' competente para a ínscrtçao da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante, ou de
seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-à o registro no Distrito Federal.
Art. 30. Das pessoas comprovada..
mente pobres, à vista de atestado da
autoridade competente, não será cobrado emolumento pelo registro civil e
respectiva certidão.
Art. 31. Os fatos concernentes ao
registro civil, que se derem a bordo
dos navios de guerra e mercantes, em
viagem, e no exército, em campanha,
serão imediatamente registrados e
comunicados em tempo oportuno, por
cópia autêntica, aos respectivos Mtnístértos. a fim de que, através do
Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou aver-
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baçôes nos livros competentes das circunscrições a que se referirem.
Art. 32. Os ass-entos

de nascimen-

to, óbito e de casamento de brasííeí..
ros em país estrangeiro serão considerados autênticos. nos termos da ter
do lugar em que forem feitos. legalizadas as certidões pelos cônsules
ou, quando por estes tomados, nos
termos do regulamento consular.
§ 19 Os assentos de que trata este
arbigo serão, porém, trasladados nos

cartórios do 1ÇI Oficio do domtcüío do
registrado ou no 19 Ofício do Dtstrtto

Federal, em falta de domíciho conhecido, quando tiverem de produzir
efeito no País, ou, antes, por meio de
segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 29 O filho de brasileiro ou brasrleíra, nascido no estrangeiro. e cujos
pais não estejam ali a serviço do
Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado,
venha a residir no território nacional
antes de atingir a maioridade, ooderá
requerer, no juízo de seu dotr-tcilío.
se registre, no livro "E" do 19 Ofício
do Registro Civil, o termo de nascimenta.
§ 39 Do termo e das respectivas certidões do nascimento regts-rado na
forma do parágrafo antecedente constará que só valerão como prova de
nacionalidade brasileira. até quatro
(4) anos depois de atingida a maioridade.
§ 49 Dentro do prazo de quatro anos.
depois de atingida a maioridade oelo
interessado referido no § 29 deverá
ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juizo
federal. Deferido o pedido, procederse-á ao registro no livro "E" do Cartório do 19 Ofício do domicílio do
optante.
§ 5.° Não se verificando a hipótese
prevista no parágrafo anterior, o orrcial cancelará, de ofício. o reetstro
provisório efetuado na forma do § Z.o.
CAPíTULO

n

Da Escrituração e Ordem de

sennco

Art. 33. Haverá em cada cartório
os seguintes livros, todos com trezerstas (300) folhas cada um:
I - "A" - de registro de nascimenta;

II mento;
IH IV -

"B" -

de registro de casa-

l/C" -

de registro de óbitos;
de registro de pro-

"D" -

clama.
Parágrafo único. No Cartório do
1\1 Ofício ou da H subdivisão judiciária, em cada comarca, haverá outro
livro para inscrição dos demais atos
relativos ao estado civil, designado sob
a letra "E",· com cento e cinqüenta
(150) folhas, podendo o juiz comoetente, nas comarcas de grande movimento, autorizar o seu desdobramento,
pela natureza dos atos que nele devam ser registrados, em livros especiais.
Art. 34. O oficial juntará, a caua
um dos livros, índice alfabético aos
assentos lavrados pelos nomes das
pessoas a quem se referirem.
Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser
organizado pelo sistema de fichas,
desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e
pronta busca.
Art. 35. A escrituração será feita
seguidamente, em ordem cronológica
de declarações, sem abreviaturas, nem
algarismos; no fim de cada assen to e
antes da subscrição e das assinaturas,
serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que
puderem ocasionar dúvidas. Entre um
assento e outro, será traçada uma
linha de intervalo, tendo cada 11m o
seu número de ordem.
Art. 36. Os livros de registro serão
divididos em três partes, sendo na da
esquerda lançado o número de ordem
e na central o assento, ficando 'la da
direita espaço para as notas, averbações e retificações.
Art. 37. As partes, ou seus procuradores, bem como as testemunhas, asslnarão os assentos, inserindo-se netos
as declarações feitas de acordo com a
lei ou ordenadas por sentença. As
procuraç-ões serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o Iívro, a
folha e o oficio em que foram lavradas, quando constarem de ínstrumento público.
§ 19 Se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, por qualquer
circunstâncias, assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo
outra pessoa e tomando-se a impreasão dactfloscópíca da que não assinar,
à margem do assento.
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§ 2º As custas com o arquivamento
das procurações ficarão a cargo das
interessados.
Art. 38. Antes da assinatura dos
assentos, serão estes lidos às partes e
às testemunhas, do que se fará menção.
Art. 39. Tendo havido omissão 011
erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão rettas antes da assinatura ou ainda em
seguida, mas antes de outro assento,
sendo a ressalva novamente por todos
assinada.
Art. 40. Fora da retificação feita
no ato, qualquer outra só poderá ser
efetuada em cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 110 a

113.

Art. 41. Reputam-se inexistentes e
sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma
indicada nos artigos 39 e 40.
Art. 42. A testemunha para 05
assentos de registro deve satisfazer às
condições exigidas pela lei civil, sendo
admítído o parente, em qualquer grau,
do registrando.
Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do onc.er
do registro, deverá apresentar documento hábil da SUa identidade, do
qual se fará, no assento, expressa
menção.
Art. 43. Os livros de proclamas serão escriturados crorrologfcamente
com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório,
ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial.
parágrafo único. As despesas de
publicação do edital serão pagas pelo
interessado.
Art. 44. O registro do edital de
casamento conterá todas aS indicações
quanto :.. época de publicação e aos
documentos apresentados, abrangendo
também o edital remetido por outro
oficial processante.
Art. 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subseqüente matrimônio deverá ser toro
necida sem o teor da declaração ou
averbação a esse respeito. como se
fosse legitimo; na certidão de casamerrtc também será omitida a rere.
rêncía àquele filho, salvo havendo,
em qualquer dos casos, determlnaçao
judicial, deferida em favor de quem
demonstre legítimo interesse em
obtê-la.
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CAPITULO III

Das penalidades

Art. 46. AB declarações de nasci.
mente feitas após o decurso do prazo
legal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do
lugar da residência do interessado e
recolhimento de multa correspondente
a 1/10 do salário-mínimo da região.
§ 1º Será dispensado o despacho do
juiz, se o registrando tiver menos de
doze anos de idade.
§ 2º Será dispensada de pagamento
de multa a parte pobre (art. 30).
§ 3º O juiz somente deverá exían
justificação ou outra prova suficiente
se suspeitar da falsidade da deciaração.
§ 4º Os assentos de que trata este
artigo serão lavrados no cartório do
lugar da residência do interessado.
No mesmo cartório serão arquivadas
as petições com os despachos que
mandarem lavrá-los.
§ 5º Se o juiz não fixar prazo me·
nor, o oficial deverá lavrar o assento
dentro em cinco (5) dias. sob pena de
pagar multa correspondente a UI1\.
salário-mímmo da região.
Art. 47. Se o oficial do registro ctvn
recusar fazer ou retardar qualquer
registro, averbação ou anotação, bem
como o fornecimento de certidão, aa
partes prejudicadas poderão queixarse à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de
cinco (5) dias.
§ 1º Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar
conhecimento do fato poderá Impor
ao oficial multa de um a dez saláriosmínimos da região, ordenando que, no
prazo improrrogável de vinte e quatro
(24) horas, seja feito o registro. a
averbação, a anotação ou fornecida
certidão, sob pena de prisão de cinco
(5) a vinte (20) dias.
§ 2º Os pedidos de certidão jeitos
por via postal, telegráfica ou bancaria serão obrigatoriamente atendidos
pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as
penas previstas no parágrafo anterior.

Art. 48. Os juízes farão correição
e fiscalização nos livros de registro,
conforme as normas da organização
judiciária.
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Art. 49. Os oficiais do registro cí ... H
remeterão à Fundação Instituto Brasíleíro de Geografia e Estatística, den.,
tro dos primeiros oito (8) dias doa
meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos rro trimestre anterior, com a meucação dos nomes das pessoas às quais
se refiram os registros.

artigo, ressalvadas as prescriç-ões legais relativas aos consulados.
Art. 52. Os nascimentos ocorrtdoa
a bordo, quando não registrados nos
termos do art. 65, deverão ser declarados dentro de cinco (5) dias, a contar da chegada do navio ou aeronave
ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado.

19 A Pundaçâo Instituto Brasileiro

Art. 53. São obrigados a fazer a
declaração de nascimento:
1 9) o pai;
29 ) em falta ou impedimento do pai.
a mãe, sendo neste caso o prazo para
declaração prorrogado por quarenta e
cinco (45) dias;
39 ) no impedimento de ambos, o
parente mais próximo, sendo maior e
achando-se presente;
4 9) em falta ou impedimento do
parente referido no número anterior,
os administradores de hospitais ou os
médicos e parbeíras, que tiverem assístido o parto;
59) pessoa idônea da casa em que
ocorrer, sendo fora da residência da
mãe;
69) finalmente, as pessoas encar-egadas da guarda do menor.
§ 19 Quando o oficial tiver motivo
para duvidar da declaração, poderá ir
à casa do recém-nascido verificar a
sua existência, ou exigir a atestação
do médico ou parteira que tiver aS.5l3~
tido o parto, ou o testemunho de ~uas
pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido.
§ 29 Tratando-se de registro fora 40
prazo legal o oficial, em caso de duvida, poderá requerer ao j1.!iz. as providências que forem cabíveis para
esclarecimento do fato.
Art. 54. No caso de ter a crtança
nascido morta ou no de ter morrido
na ocasião do parto, será, não obstante feito o assento com os elementos
que couberem e com remissão ao de
óbito.
Art. 55. O assento do nascimento
deverá conter:
19) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível
determiná-la, ou aproximada;
29) o sexo e a cor do registrando;
39) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
49) o nome e o prenome, que forem
postos à criança;

§

de Geografia e Estatística fornecerá
mapas para a execução do disposto
neste artigo, podendo requisitar a08
oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias.
§ 29 Os mapas serão arquivados e
deles poderão ser dadas certidões referentes aos atos registrados, em caso
de perda ou deterioração dos livros
originais.
§ 3Q OS oficiais que, no prazo legal,
não remeterem os mapas, incorrerão
na multa de um a cinco saláriosmínimos da região, que será cobrada.
como divida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso
couber.
Art. 50. Os oficiais do registro serão ainda obrigados a satisfazer às
exigências da legislação federal sobre
alistamento e sorteio militar, sob as
sanções nela estabelecidas.
CAPÍTULO IV

Do nascimento

Art. 51. 'podo nascimento que occrrer no território nacional deverá ser
dado a registro no cartório do 'ugar
em que tiver ocorrido o parto, dentro
de quinze (15) dias, amplíando-ae até
três (3) meses para os lugares distantes mais de trinta (30) quilômetros
da sede do cartório.
§ 19 Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados a inscrição do nascimento. Este podere ser
feito em livro próprio do órgão federal
de assistência aos índíos .
§ 29 Os menores de vinte e um (21)
anos e maiores de dezoito (18) anos
poderão, pessoalmente e isentos de
multa, requerer registro de seu nascimento.
§ 39 :É: facultado aOS nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a
inscrição de seu nascimento.
§ 49 Aos brasileiros nascidos no C3trangeíro se aplicará o disposto nesta.
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59) a declaração de que nasceu
morta. ou morreu no ato ou logo Depois do parto;
69) a ordem de filiação de outros
Irmãos do mesmo prenome que extstirem ou tiverem existido;
79) os nomes e prenomes, a naturaüdade, a profissão dos pais, o lugar
e cartório onde se casaram e a sua
residência atual;
89) os nomes e prenomes dos avós
paternos e maternos;
99) os nomes e prenomes, a prcfíssâo
e a residência das duas testemunnaa
do assento.
Art. 56. Quando o declarante não
indicar o nome completo, o oficial
lançará adiante do prenome escolh.do
o nome do pai, e na falta, o da mãe,
se forem conhecidos e não o impedir
a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.
Parágrafo único. Os oficiais 10 registro civil não registrarão prenomes
suscetíveis de expor ao ridículo os
seus portadores. Quando os pais não
se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso.
índependerrte da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz
competen te.
Art. 57. O interessado, no primeiro
ano após ter atingido a maioridade
civil, poderá, pessoalmente ou por
procurador bastante, alterar o nome,
desde que não prejudique os apet QOS
de família, averbando-se a atteraçâo
que será publicada pela imprensa.
Art. 58. Qualquer alteração poaterior de nome só por exceção e motivadamente, após audiência do Mtmste-io
Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito O regtstro, arquivando-se o mandado e .I!1J.blicando-se a alteração pela imprensa.
Parágrafo único. Poderá também
ser averbado, nos mesmos termos, o
nome abreviado, usado como firma
comercial registrada ou em qualquer
atividade profissional.
Art. 59. O prenome será ímutávef .
Parágrafo único. Quando, entretanto, for evidente o erro gráfico do
prenome, admite-se a retificação, .Ji"111
como a sua mudança mediante sentença do juiz. a requerimento do interessado, no caso do parágrafo ún.cc
oficial não o houver
do art. 56, se
impugnado.
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Art. 60. Quando se tratar de filho
Ilegítimo, não será declarado o nome
do pai sem que este expressamente o
autorize e compareça, por si ou por
procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo ou
não podendo, mandar assinar 9. seu
rogo o respectivo assento com dUM
testemunhas.
Art. 61. O registro comerá o nome
do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles fcr o
declarante .
Art. 62. Tratando-se de exposto, o
registro será feito de acordo com as
declarações que os estabelec'mentos
de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos menclonados no
art. 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do art. 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força.
maior comprovada, o exposto e os
objetos a que se refere o parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. Declarar-se-á o
dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado
e a SUa idade aparente. Nesse caso,
o envoltório, roupas e quaisquer ,>Utros objetos e sinais que trouxer ao
criança e que possam a todo o tempo
fazê-la reconhecer, serão numerados,
alistados e fechados em caixa lacrada
e selada, com (I seguln te rótulo: "Pertence ao exposto tal, assento de.
fls .... do livro ... " e remetidos imediatamente, com uma guia em duphcata, ao juiz, para serem recolhidos a.
lugar seguro. Recebida e arquivada a.
duplicata com o competente recibo do;
depósito, far-sa-á à margem do assento a correspondente anotação.
Art. 63. O registro do nascimen to
do menor abandonado, sob jurtsdícão
do Juiz de Menores, poderá fazer-se
por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com observância, no que for aplicável, do que
preceitua o artigo anterior.
Art. 64. No caso de gêmeos, será
declarada no assento especial de cada
um a ordem de nascímcn to. Os gêmeos que tiverem o prenome tgu.s!
deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de
modo que passam distinguir-se.
Parágrafo único. Também se t:âo
obrigados a duplo prenome, ou II nome
completo diverso, os irmãos a que se
pretender dar o mesmo prenome.

196

ATOS DO PODER

Art. 65. Os assentos de nascimento
em na via brasileiro mercante ou de
guerra serão lavrados, logo que o raie

se verificar, pelo modo estabelecido na

legislação de marinha, devendo, po-

rém, observar-se as disposições ua
presente lei.
Art , 66. No primeiro porto a que 5e
chegar, o comandante depositará miedíatamente, na capitania do porto, ou
em sua falta, na estação fiscal, cu

ainda, no consulado, em se tra tanao
de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no
artigo anterior, uma das quais será
remetida, por intermédio do Mtnisterio da Justiça, ao oficial do registro"
para o registro, no lugar de resídênela dos pais ou, se não for possrvel
descobri-lo, no 19 Ofício do Distrito
Federal. Uma terceira cópia será en-

tregue pelo comandante ao interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela poderá, também, promover o registro no cartório
competente .
Parágrafo único. Os nascimentos
ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a· registro pelos país
brasileiros no cartório ou consulado
do local do desembarque.
Art. 67. Pode ser tomado assento
de nascimento de filho de militar ou
assemelhado em livro criado pela administração militar mediante declaração feita pelo interessado ou remetida pelo comandante de unidade,
quando em campanha, Esse assente
será publicado em boletim da untd.rde
e, logo que possível, trasladado por
cópia autenticada, ex ot ticío 1U a
requerimento do interessado, para o
cartório de registro civil a que competir ou para o do 19 Oficio do lN,.trito Federal. quando não puder ser
conhecida a residência do pai.
Parágrafo único. A providência de
que trata este artigo será extensiva.
ao assento de nascimento de filho de
civil, quando. em conseqüência de
operações de guerra, não funcionarem
Os cartórios locais,
CAPÍTULO V

Da Habilitação para

° Casamento

Art. 68. Na habilitação para o
casamento, os interessados, apresentando os documen tos exigidos pela ler
civil, requererão ao oficial do registre
do distrito de residência de um dos
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nubentes, que lhes expeça certidão de
que se acham habilitados para se
casarem.
§ 19 Autuada a petiçâo COm os
documentos, o oficial mandará afixar
proclamas de casamento em lugar
ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa Local, se houver ;
em seguida abrirá vista dos autos ao
órgão do Ministério Público, para ma.,
nlfestar-se sobre o pedido e req ue-er
o que for necessário à sua regular.ídade, podendo exigir a apresentação
de atestado de residência firmado per
autoridade policial.
§ 29 Se o órgão do Ministério eublico impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem
recurso.
§ 39 Decorrido o prazo de quinze
(5) dias a contar da afixação do edltal em cartório, se não aparecer quem
oponha impedimento nem constar
algum dos que de oficio deva declarar,
ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o
oficial do registro certificará a errcunstância nos autos e entregará dOS
nubentes certidão de que estão habíhtados para se casar dentro do preso
previsto em lei.
§ 4 9 Se os nubentes residirem em
diferentes distritos do Registro Civil,
em um e em outro se publicará e se
registrará o edital
§ 59 Se houver apresentação de tmpedímento, o oficial dará ciência do
fato aos nubentes, para que indiquem
em três (3) dias prova que oretendam produzir, e remeterá os autos a
juízo; produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de
dez (10) dias, com ciência do Mímstério Público. e ouvidos os Interessados e o órgão do Ministério Público
em cinco (5) dias, decidirá o juiz em
igual prazo,
Art. 69. Se o interessado quiser jus.
tíftcar fato necessário à hablhtaçâo
para o casamento, deduzirá SUa intenção perante o juiz competente, em
petição circunstanciada, indicando
testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações.
§ 19 Ouvidas as testemunhas, se
houver, dentro do prazo de cinco (5)
dias, com a ciência do órgão do Ministério público, este terá o prazo do
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vinte e quatro (24) horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual
prazo. sem recurso.
§ 29 Os autos da justificação serão
encaminhados ao oficial do registro
para serem anexados ao processo da
habilitação matrimonial.
Art. 70. Para a dispensa de proctamas, nos casos previstos em lei, os
contraentes, em petição dírtgtda ao
juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-a, desde
logo, COm documentos ou indicand.o
outras provas para demonstração do
alegado.
§ 19 Quando o pedido se fundar em
crime contra os costumes, a dispensa
de proclamas será precedida da audiência dos contraentes, separadamente
e em segredo de justiça.
§ 29 Produzidas as provas dentro de
cinco (5) dias, com a ciência do órgão
do Ministério Público, que poderá manifestar-se, a seguir, em vinte e quatro (24) horas, o juiz decidirá, em
igual prazo, sem recurso, remetendo
os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial.
CAPÍTULO VI

Do Casamento
Art. 71. Do matrimônio, logo depois
de celebrado, será lavrado assento,
assinado pelo presidente do ato, os
cônjuges, as testemunhas e o ofíctal,
ser.•d o exarados:
19) os nomes, prenomes, nacíonaüdade, data e lugar do nascimento,
profissão, domicilio e residência atual
dos cônjuges;
29) os nomes, prenomes, nacionaudade, data de nascimento ou de morte,
domicílio e residência. atual dos pais;
3.°) os nomes e pronomes do cônjuge
precedente e a data da dissolução do
casamento anterior, quando for o
t
caso;
49) a data da publicação dos prcclamas e da celebração do casamento;
59) a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;
69) os nomes, prenomes, nacíonaudade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas;
79) o regime de casamento, com
declaração da data e do cartório em
cujas notas foi tomada a escritura
ante-nupcial, quando o regime não
for o da comunhão ou o legal que,

sendo conhecido, será declarado expressamente;
89) o nome, que passa a ter a :l11...Iher, em virtude do casamento;
99) os nomes e as idades dos fítnos
havidos de matrimônio anterior ou
legitimados pelo casamento.
Parágrafo único. As testemunnas
serão, pelo menos, duas, não dispondo
a lei de modo diverso.
CAPÍTULO VII

Do Registro do Casamenw Religwso
para efeitos Civis

Art. 72. Os nubentes habilitados
para o casamento poderão pedir ao
oficial que lhe forneça a respectiva
certidão, para se casarem perante autorídade ou ministro religioso, nela
mencionando o prazo legal de vaudade da habilitação.
Art. 73. O termo ou assento do
casamento religioso, subscrito pela
autoridade ou ministro que o ceíenrar,
pelos nubentes e por duas testemunhas, conterá os requisitos do art. 71,
exceto o 51?
Parágrafo único. será colhida, ê.
margem do termo, a impressão dígt tal
<10 contraente que nâo souber assinar
o nome e serão quatro, nesse caso, as
testemunhas do ato.
Art. 74. No prazo de trinta dias a
contar da realização, o celebrante ou
qualquer Interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casumento religioso, requerer-lhe o regratro ao oficial do cartório que expediu
a certidão.
§ 19 Anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o registro nu
prazo de vinte e quatro (24) horas.
§ 29 Se o documento referente à
celebração do casamento relígrosc
omitir requisito que dele deva constar,
os contraentes suprirão a falta medtante declaração por ambos assinada,
ou mediante declaração tomada per
termo pelo oficial.
§ 39 A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de namlttacão que lhe foi apresentada, cevendo, nela, anotar a data da celebração do casamento.
Art. 75. O casamento religioso,
celebrado sem a prévia habilitação
perante o oficial de registro púonco,
poderá ser registrado desde que apre-
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sentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova do ato
religioso e Os documentos exigidos
pelo Código Civil, suprindo eles even-

tual falta de requisitos no termo da
celebração.
Parágrafo único. Processada a ha..
bilitação com a publicação dos edi-

tais e certificada a inexistência de
impedimentos. o oficial fará o regratro do casamento religioso, de acorde
com a prova do ato e os dados cons-

tantes do processo, observado o C11~
posto no art. 71.
Art. 76. O registro produzirá efeitos
jurídicos a contar da celebração do

casamento.
CAPÍTULO VIII

Do Casamento em Iminente Risco
de Vida

Art. 77. Nos casamentos celebrados
em iminente risco de vida. sem a
presença da autoridade competente,
as testemunhas comparecerâc, der-tro
em cinco (5) dias, perante a autoridade judicial mais próxima, a rim
de que sejam reduzidas a termo as
suas declarações.
§ 19 Não comparecendo as testemunhas, espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua Intrmação.
;;.(~. [
§ 29 Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade [udlcíárla
competente. se outra for a que as tc-.
mau por termo, será ouvido o órgão
do Ministério Público e se realizarão
as diligências necessárias para venficar a inexistência de impedimento
para o casamento.
~ 39 Ouvidos dentro em 5 (cmcor
dias os interessados que o requerem
e o órgão do Ministério Público, o juiz
decidirá em igual prazo.
§ 49 Da decisão caberá apelação com
ambos os efeitos.
§ 59 Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no
Livro de Casamento.
CAPíTULO IX

Do óbito

Art. 78. Nenhum enterramento sere
feito sem certidão de oficial de regtstro do lugar do falecimento, extraída
após a lavratura do assento de ôbtto,

em vista do atestado do médico, se
houver no lugar, ou, em caso contrario, de duas pessoas qualificadas, que
tiverem presenciado ou vertncado a
morte.
Parágrafo único. Antes de procener
ao assento de óbito de criança de
menos de um ano, o oficial Indagara
se foi registrado o nascimento, e fara
a verificação no respectivo ílvro
quando houver sido no seu cartório;
em caso de falta, tomará previamente
o assento omitido.
Art. 79. Na impossibilidade de ser
feito o registro dentro de 24 tvínte 1'.
quatro) horas do falecimento, cera
distância ou qualquer outro motivo
relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro
dos prazos fixados no a-rt. 51.
Art. 80. São obrigados a fazer aeclaração de óbitos:
19) o chefe de família, a respeito ue
sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e rãmutos:
29) a viúva, a respeito de seu rnrcrido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente;
39) o filho, a respeito do pai ou ua
mãe; o Irmão, a respeito dos trmaos,
e demais pessoas de casa, indícaaae
no nv 1; o parente mais próximo.
maior e presente;
49)
o administrador, diretor OI,)
gerente de qualquer estabelecimento
público ou particular, a respeito ave
que nele faleceram, salvo se estiver
presente algum parente em grau 8.,Clma indicado;
59) na falta de pessoa competente,
nos termos dos números anteriores, 9.
que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento
tiver noticia;
69) a autoridade policial, a respeito
de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único. A declaração pvderá ser feita por meio de preposto,
autorizando-o o declarante em escrno
de que constem os elementos necessurios ao assento de óbito.
Art. 81. O assento de óbito deverá conter:
19) a hora, se possível, dia, mês E
ano do falecimento;
29) o lugar do falecimento, com indicação precisa;
39) o prenome, nome, sexo, idade,
cor, estado, profissão, naturalidade,
domicílio e residência do morto;
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4.°) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando
desquitado; se viúvo, o do cônjuge
pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos;
59) os nomes, prenomes, profissão,
naturalidade e residência dos pais;
69 ) se faleceu com testamento conhecido;
7 9 ) se deixou filhos, nome e idade
de cada um;
89) se a morte foi natural ou víolenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes;
99 ) o lugar do sepultamento;
10) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;
11) se era eleitor.
Art. 82. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for
possível, cor, sinais aparentes, idade
presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxluar de
futuro o seu reconhecimento; e, no
caso de ter sido encontrado morto,
serão mencionados esta circunstância
e o lugar em que se achava e o da
necropsia, se tiver havido.

Parágrafo único. Neste caso, será
extraída a individual dactiloscópíca,
se no local existir esse serviço.
Art. 83. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a C!)IDUmeação ou por alguém a seu rogo, se
não souber ou não puder assinar.
Art. 84. Quando
assento for posterior ao enterro, faltando atestado
de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a
declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento cu 9,0
funeral e puderem atestar, por 00-:
nhecímento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade
do cadáver.
Art. 85. Os assentos de óbitos de
pessoas falecidas a bordo de navio
brasileiro serão lavrados de acordo
com as regras estabelecidas para os
nascimentos, no que lhes ror aplicável, com as referências constantes do
art. 81, salvo se o enterro for no
assento.
porto, onde será tomado
Art. 86. Os óbitos, verificados em
campanha, serâo registrados em livro
próprio, para esse fim designado, nas
formações sanítáríae e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação mí-
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Iítar correspondente, autenticado cada assento com a rubrica do recpectivo médico chefe, ficando a cargo da
unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especlrídas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate.
Art. 87. Os óbitos a que se refere
o artigo anterior, serão publicados em
boletim da corporação e registrados
no registro civil, mediante relações
autenticadas, remetidas ao Minístério da Justiça, contendo os nome" dos
mortos, idade, naturalidade, estado
civil, designação dos corpos a Que
pertenciam, lugar da residência ou
de mobilização, dia, mês, ano e lugar
do falecimento e do sepultamento
para, à vista dessas relações, -e fazerem os assentamentos de contormídade com o que a respeito está disposto no art. 67,
Art. 88. O assentamento de óbito
ocorrido em hospital, prisão ou outro
qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de
parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições dos arts. 81 a 84; e o relativo a
pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, "ex orncto", das autoridades
policiais. às quais incumbe fazê-la
logo que tenham eonhecímentc do
fato.
Art. 89. Poderão os juizes togados
admitir justificação para o assenta de
óbito de pessoas desaparecidas em
naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou "qualquer outra catástrofe,
quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for
possível encontrar-se o cadáver para
exame.
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do art. 86 e
os fatos que convençam da ocorrência do óbito.
CAPíTULO X
Da emcnctpaçao, interà-Içáo

e ausêncza
Art. 90. No cartório do 19 onero
ou da 1~ subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro especial as sentenças de emancipação, bem corno os atos dos pais que
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a concederem, em relação aos menores nela. domiciliados.
Art. 91. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura
pública. às referências da data, bvro,

folha e oficio em que for lavrada sem
dependência, em qualquer dos casos,
da presença de testemunhas, mas com
a assinatura do apresentante. Dele
sempre constarão:
19) data do registro e da emancipação;
29) nome, prenome, idade, filiação,

profissão, naturalidade e restdêncta
do emancipado; data e cartório em
que foi registrado o seu nascimento;
39 ) nome, profissão, naturalidade e
residência dos pais ou do tutor.
Art. 92. QuandO o juiz conceder
emancipação, deverá comunicá -la, de
onero, ao oficial de registro, se não
constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 (oito) dias.
Parágrafo úníco, Antes do regtstro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito.
Art. 93. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no
mesmo livro de que trata o art. 90.
salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33.
declarando-se:
lQ) data do registro;
2Q) nome, prenome, idade, estado
civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e
cartório em que forem registrados o
nascimento e o casamento, bem como
o nome do cônjuge se for casado;
3Q) data da sentença, nome e vara
do juiz que a proferiu;
4.°) nome, profissão, estado civil,
domicílio e residência do curador.
5Q) nome do requerente da interdição e causa desta;
6Q) limites da curadoria, quando
for parcial a interdição;
7Q ) lugar onde está internado o interdito.
Art. 94. A comunicação, CiJID os
dados necessários, acompanhados de
certidão de sentença, será remetida,
pelo juiz ao cartório, para registro
de oficio, se o curador ou promovente não o tiver feito dentro de oito (8)
dias.

Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo.
Art. 95. O registro das sentenças
declaratórias de ausência, que nomearem curador, será feita no cartório do domicílio anterior do :..u sente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se:
lQ) data do registro;
2\1) nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do e usente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se
for casado;
3\1) tempo de ausência até a data
da sentença;
4\1) nome do promotor do processo:
5Q) data da sentença e nome e vara
do juiz -ue a proferiu;
6\1) nome, estado, profissão, domicilio e residência do curador e os limites da curatela.
CAPÍTULO

XI

Da legitimação adotiva

Art. 96. Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de
legitimação adotiva, consignando-se
nele os nomes dos pais adotdvns como
pais legitimas e os dos ascendentes
dos mesmos se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem, em qualquer
tempo, manifestada por escrito sua
adesão ao ato (Lei no 4.655, de 2 de
junho de 1965, art. 6Q) ,
Parágrafo único. O mandado será
arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por
determinação judicial e em segredo
de justiça, para salvaguarda de direitos (Lei nc 4.655, de 2-6-65, "'IL.
89 , parágrafo único).
Art. 97. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento ozígtnal do menor.
CAPÍTULO

xrr

Da averbaçáo

Art. 98. A averbação será fcit'3, pelo oficial do cartório em que constar
o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petiçâo acompanhada de certidão ou documento
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legal e autêntico, com audiência do
Ministério público.
Art. 99. A averbação será feita à
margem do assente e, quando não
houver espaço, no livro corrente, com
as notas e remissões reciprocas, que
facilitem a. busca.
Art. 100. ~ averbação será feita
mediante a indicação mínucáoaa da
sentença ou ato que a deternunar .
Art. 101. No livro de casamento,
será feita averbação da sentença de
nulidade e anulação de casamento,
bem como de desquite, declarando-se
a data em que o juiz a proterm, a
sua conel usâo, os nomes das partes e
o trânsito em julgado.
§ 19 Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra
terceiros.
§ 29 As sentenças de nulidade ou
anulação de casamento não serão
averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito.
§ 39 A averbação a que se refere
o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença, subscrita
pelo presidente ou outro juiz do Tribunal que julgar a ação em grau de
recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo e, ainda, certidão do trânsito em julgado
do acórdão.
§ 49 O oficial do registro comuntcerá, dentro de quarenta e oi.to \48)
horas, o lançamento da averbação
respectiva ao juiz que houver SUb5crito a carta de sentença mediante
oficio sob registro postal.
§ 59 Ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos
parágrafos anteriores, será imposta a
multa de cinco (5) salánoa-míntmos
da região e a suspensão do cargo atê
seis (6) meses; em caso de relnoídêncía ser-lhe-á aplicada, em dobro,
a pena pecuniária, ficando sujeito à
perda do cargo.
Art. 102. Será também averbado,
com as mesmas indicações e efeitos,
o ato de restabelecimento de sociedade conjugal.
Art. 103. No livro de nascimento,
serão averbados:
19) as sentenças que julgarem ilegitimos os filhos concebidos na constância do casamento;
29) as sentenças que declararem legitima a filiação;

39 ) as escrituras de adoção e os
atos que a dissolverem;
49) o reconhecimento judicial ou
voluntário dos filhos ilegítimos;
59) a perda de nacíonalídade brasileira, quando comunicada pelo Mínístérío da Justiça.
Art. 104. Será feita, ainda ele oficio, diretamente quando no mesmo
cartório, ou por comunicação do oficial que registrar o casamento. a
averbação da legitimação dos filhos
por subseqüente matrimônio dos pads,
quando tal circunstância constar de
assento de casamento.
Art. 105. J.\1"0 livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substuições dos curadores de interditos
ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem corno da
cessação da ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o
disposto nos artigos anteriores.
Parágrafo único. Averbar-se-a,
também, no assento de ausêncía, a
sentença de abertura de sucessão
provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente se houver e mdícação de seus herdeiros haburtados .
Art. 106. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja strto feito
fora do País, será trasladncíc, sem
ônus para os interessados, no livro
"A" do Cartório do 19 Oficio ou da
1l!- subdivisão judiciária da comarca
em que for domiciliado o adotant-e,
aquele registro, legalmente traduzido,
se for o caso, para que se faça, à
margem dele, a competente averbáção.
CAPíTULO

XIII

Das anotações

Art. 107. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco (5) dias. anotá-lo nos atos anteriores, com remissões reciprocas, se lançados em seu
cartório, ou fará comunicação, com
resumo do assento, ao oficial em cujo
cartório estiverem os registros prlmitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no art , 99.
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Parágrafo úrüco . As oomunloacôes
serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à
margem ou sob o ato comunicado. o
número do protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber.
Art. 108. O óbito devera ser anotado, com as remissões reIJ1.pt'(ICaS,
nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste.
§ 19 A emancipação, a interdição
e a ausência serão anotadas pela mesma forma, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em virtncl.e de
casamento, ou sua dissolução, anulaçâo ou desquite.
§ 2g A dissolução e a anulacâo do
casamento e o restabelecímenro da
sociedade conjugal serão, também.•
anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges.
Art. 109. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem,
são responsáveis civil e crírnínalmente pela omíssâo ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios.
CAPíTULO

XIV

Das retificações, restaurações
e suprimentos
Art. 110. Quem pretender que se
restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requerera,
em petição fundamentada e Instruída
com documentos ou com mrücacão de
testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Publico e
os interessados, no prazo de CÜlCO
(5) dias, que correrá em cartório.
§ 19 Se qualquer interessado ou o
órgão do Ministério Público mpugnar o pedido. o juiz determinara a
produção da prova, dentro du prazo
de dez (10) dias e ouvidos, sucessivamente, em três (3) dias, os interessados e o órgão do Ministério PÚblico, decidirá em cinco (5) dias.
§ 29 Se não houver ímpugnaçâc ou
necessidade de mais provas, o jura
decidirá no prazo de cinco (5) dias.
§ 3Q Da decisão do juiz, caberá o
recurso de apelação com ambos os
ercítos,
§ 4. 0
Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se expeça
mandado para que seja lavrado, restaurado ou retificado o assentamento,
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indicando, com precisão, os fatos ou
circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento,
§ 5.° Se houver de ser cumprido
em jurisdição diversa, o mandado será
remetido, por ofício, ao juiz sob cuja
jurisdição estiver o cartório do Registro Ctvfl e, com o seu "cumpra-se",
executar-se-á.
§ 6.° As retificações serão feitas à
margem do registro, com as indicações
necessárias, ou, quando for o caso,
com a trasladação do mandado, que
ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento. com as remissões à margem do registro original.
Art. 111. A correção de erros de
grafia poderá ser processada no próprio cartório onde se encontrar o
assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, ou procurador,
independentemente' de pagamento de
selos e taxas.
§ 1.0 Recebida a petição, protocolada e autuada, o oficial de registro
a submeterá com documentos ao órgâo do Ministério Público e fará os
autos conclusos ao juiz da circunscrição, que despachará em quarenta e
oito (48) horas.
§ 2.0
Quando a prova depender de
dados existentes no próprio cartório,
poderá o oficial certifica-lo nos autos.
§ 3.0 Deferido o pedido, o oficial
averbará a retificação à margem do
registro, mencionando o número do
protocolo, a data da sentença e seu
trânsito em Julgado.
§ 4.° Entendendo o juiz que o pedido exige maior indagação, ou sendo
impugnado pelo órgão do Ministério
Público, mandará distribuir os autos
a um dos cartórios da circunscrição,
caso em que se processará a retificação, com assistência de advogado
rito sumaríssimo.
observado
Art. 112. Nenhuma justificação
em matéria de registro civil, para retificação, restauração ou abertura de
assento, será entregue à parte.
Art. 113. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da
justificação, em original ou por traslado, pela autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se
relacionarem com os fatos justificados.

°
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Art. 114. As questões de filiação
'legítima ou ilegítima serão decididas
em processo contencioso para anula.ção ou reforma de assento.
TíTULO IH
Do Registro Civil de pessoas Jurídicas
CAPíTULO I

Da Escrituração

Art. 115. No registro civil
'pessoas jurídicas serão inscritos:

de

I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das
.socíedades civis, religiosas, pias, morrals, científicas ou literárias, bem como
o das fundações e das associações de
utilidade pública;
II - as sociedades civis que revéstirem as formas estabelecidas nas lels
.comercíaís, salvo as anônimas.
Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais,
periódicos, oficinas impressoras, em:presas de radiodifusão e agências de
eiotícjas a que se refere o art. 8. 0 da
Lei 5.250, de 9-2-HJ67.
Art. 116. Não poderão ser registra-dos os atos constitutivos de pessoas
jurídicas, quando o seu objeto ou ctr.cunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos, ou contrá.rtos, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da
-ccletívtdade, à ordem pública ou so-cíal, à moral e aos bons costumes.
Parágrafo único. Ocorrendo qual-quer dos motivos previstos neste artt.go, o oficial do registro, de ofício ou
por provocação de qualquer autort-dade, sobrestará no processo de re·
.gfstro e suscitará dúvida para o juiz,
-que a decidirá.
Art. 117. Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os 5e~
gutntes livros:
I - Livro A, para os fins indicados
nos números I e lI, do art. 115, com
'.300 folhas;
II - Livro B, para matrícula das
oficinas impressoras, jornais, pertodicos, empresas de radiodifusão EJ
agências de notícias, com 150 folhas.
Art. 118. Todos os exemplares de
contratos, de atos, de estatuto e de
publicações, registrados e arquivados.
.serâo encadernados por períodos cer-

tos, acompanhados de índice que facilite a busca e O exame.
Art. 119. Os oftcíars farão índices.
pela ordem cronológica e alfabética, de
todos os registros e arquivamentos,
podendo adotar o sistema de fíchas,
mas ficando sempre responsáveis por
qualquer erro ou omissão.
Art. 120. A existência legal das
pessoas jurídicas só começa com o
registro de seus atos constitutivos.
Parágrafo único. Quando o runclonamento da sociedade depender de
aprovação da autoridade, sem esta não
poderá ser feito o registro.
CAPÍTULO II

Da Pessoa Jurídica

Art. 121. O registro das sociedades
e fundações consistirá na declaração,
feita no livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo,
com as seguintes indicações:
I - a denominação, o fundo social,
quando houver, os fins e a sede da
associação ou fundação, bem como o
tempo de sua duração;
II -.:... o modo por que se administra
e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
III - se o estatuto, o contrato ou
o compromisso é reformável, no tocante à administração, e de que modo;
IV - se os membros respondem ou
não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;
V - as condições de extinção da
pessoa jurídica e nesse caso o destino
do seu patrimônio;
VI - os nomes dos fundadores ou
instituidores e dos membros da díre-,
torta, provisória ou definitiva, com
indicação da nacionalidade, estado c1vil e profissão de cada um, bem como
o nome e residência do apresentante
dos exemplares.
Art. 122. Para o registro serão
apresentados dois exemplares do jornal oficial, em que houver sido publicado o estatuto, compromisso ou contrato, além de um exemplar deste,
quando a publicação não for integral.
Por aqueles se fará o registro mediante
petição, com firma reconhecida, do
representante legal da sociedade, Ian-
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çando O oficial, nos dois exemplares,
a competente certidão do registro, com
o respectivo número de ordem, livro
e folha, um dos quais será entregue
ao representante e o outro arquivado
em cartório, rubricando o oficial as

folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto.
CAPÍTULO II!

Do Registro de Jornais, Oficinas Lmpressoras, Empresas de Radiodifusão e Agências de Notícias

Art. 123.

No registro civil das pes-

soas jurídicas serão matriculados:
I - os jornais e demais publicações
periódicas;
II - as oficinas impressoras de

quaisquer natureza, pertencentes ao
pessoas naturais ou jurídicas;
In - as empresas de radiodifusão
que mantenham serviços de notícias,
reportagens, comentários, deba tes e
entrevistas;
IV - as empresas que tenham por
objeto o agenciamento de notícias.
Art. 124. O pedido de matrícula
conterá as informações e será instruido
com os documentos seguintes:
I - no caso de jornais ou outras
publicações periódicas:
a) titulo do jornal ou periódico, sede
da redação, administração e oficinas
impressoras, esclarecendo, quanto a
estas, se são próprias ou de terceiros,
e indicando, neste caso, os respectivos
proprietários;
b) nome, idade, residência e prova
da nacionalidade do diretor ou redator-chefe;
c) nome, idade, residência e prova
da nacionalidade do proprietário;
d) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto
ou contrato social e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos
diretores, gerentes e sócios da pessoa
jurídica proprietária.
11 - nos casos de oficinas impressoras:
a) nome, nacionalidade, idade e residêncía do gerente e do propríetárto,
se pessoa natural;
b) sede da administração, lugar,
rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas;

c) exemplar do contrato ou estatuto
social, se pertencentes a pessoa jurídica.
IH - no caso de empresas de radiodifusão:
a) designação da emissora, sede ae
sua administração e local elas Instalações do estúdio;
b) nome, idade, residência e prova
de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços
de notícias, reportagens, comentários,
debates e entrevistas.
IV - no caso de empresas nctlclosas:
a) nome, nacionalidade, idade e
residência do gerente e do proprle .
tár-ío, se pessoa natural;
b) sede da administração;
e) exemplar do contrato ou estatuto
social, se pessoa juridica.
§ 1.0 As alterações em qualquer
dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matricula no
prazo de oito dias.
§ 2.° A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento.
Art. 125. A falta de matrícula das
declarações, exigidas no artigo anterior, ou da averbação da alteração,
será punida com multa que terá o valor de meio a dois salários-mínimos da
região.
§ 1.0 A sentença que impuser a
muIta fixará prazo, não inferior a
vinte dias, para matrícula ou "Iteração das declarações.
§ 2.° A multa será aplicada .)ela
autoridade judiciária em representação feita pelo oficial, e cobrada pOI'
processo executivo, mediante ação do
órgão competente.
§ 3.° Se a matrícula ou alteração
não for efetivada no prazo referido
no § 1.0 deste artigo, o juiz poderá
impor nova multa, agravando-a de
50% (cinqüenta por cento) toda vea
que seja ultrapassado de dez dias o
prazo assinalado na sentença.
Art. 126. Considera-se clandestino
o jornal, ou outra publicação periódica, não matriculado nos termos do
art. 123 ou de cuja matrícula não
constem os nomes e as qualífícaçoee
do diretor ou redator e do proprtetário.
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Art. 127. O processo de matrtcuta
será o mesmo do registro prescrito no
art. 122.
TíTULO IV
Do Registro de Títulos e Documentos
CAPÍTULo 1

Das atribuições

Art. 128. No Registro de Títulos e
Documentos será feita a transcrição:
I - dos instrumentos particulares,
para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor;
II - do penhor comum sobre coisas
móveis:
In - da caução de títulos de crédito
pessoal e da dívida pública federal,
estadual ou municipal, ou de Bolsa ao
portador;
IV - do contrato de penhor de ammais, não compreendido nas dísposfcões do art. 10 da Lei n." 492, de
30-8-1934;
V - do contrato de parceria agrt-

cola ou pecuária;
VI - do mandado judicial de re
novação do contrato de arrendamento
para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros (art. 19, § 2.° do Decreto nú .
mero 24.150, de 20~4-1934);
VII - facultativo, de quaisquer uocumentos, para sua conservaçao.
Parágrafo único. Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer regíetros não
atribuídos expressamente a outro oãcio.
Art. 129. A margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer
em relação às obrigações, quer em
atinência às pessoas que nos atos fi~
gurem, inclusive quanto a prorrogação dos prazos.
Art. 130. Estão sujeitos a registro,
no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a.
terceiros:
1.°) os contratos de locação de prêdias, sem prejuízo do disposto do
art. 168, n.s I, letra c;
2.°) os documentos decorrentes de
depósitos, ou de cauções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos;

3.°) as cartas de fiança, em geral,
feitas por instrumento particular. seja
qual for a natureza do compromisso
por elas abonado;
4.°) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartações;
5.°) os contratos de compra e venda
em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma
de que se revistam, os de alienação
ou de promesas de venda referentes a
bens móveis e os de alienação fiduciária;
6.°) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados ias
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territôrios e dos Municípios ou em
qualquer Instância, juízo ou tribunal;
7.°) as quitações, recibos e contratos
de compra e venda de automóveis,
bem como o penhor destes, qualquer
que seja a forma que revistam;
8.°) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões
judiciais, sem trânsito em julgado,
pelas quais for determinada a entrega,
pelas alfândegas e mesas de renda,
de bens e mercadorias procedentes no
exterfor ;
9.°) os Instrumentos de cessão de
direitos e de créditos, de sub-rogação
e de dação em pagamento.
Art. 131. Dentro do prazo de vinte (20) dias da data da sua assinatura
pelas partes, todos os atos enumerados
nos arts. 128 e 130, serão registrados
no domicílio das partes contratantes e,
quando residam estas em círcunscrfções territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.
Parágrafo único. Os registros de
documentos apresentados, depois de
findo o prazo, produzirão efeitos a
partir da data da apresentação.
Art. 132. Os registros referidos nos
artigos anteriores serão feitos Independentemente de prévia distribuição.
CAPÍTULO II

Da Escrituração

Art. 133. No Registro de Títulos
e Documentos haverá os seguintes linos, todos com 300 folhas;
I - Livro A - protocolo para
apontamentos de todos os titulas, do-
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cumentos e papéis apresentados, diariamente, para serem registrados, ou
averbados;
II - Li vro B - para trasladação
integral de títulos e documentos, sua
conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros;
III - Livro C - para inscrição,
por extração, de títulos e documentos,
a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data;
IV - Livro D - indicador pessoal,
substituível pelo sistema de fichas,
a critério e sob a responsabilidade
do oficial, o qual é obrigado a for-

necer, com presteza, as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros de registros.
Art. 134. Na parte superior de cada
página do livro se escreverá o título,
a letra com o número e o ano em que
começar.
Art. 135. O juiz, em caso de
afluência de serviço, poderá autorizar
o desdobramento dos livros de registro para escrituração das várias
espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa.
Parágrafo único. Esses livros desdobrados terão as indicações de E. F,
G, H, etc.
Art. 136. O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações:
1.0) número de ordem, continuando,
Indeflnídamente, nos seguintes;
2.°) dia e mês;
3.°) natureza do título e qualidade
do lançamento (integral, resumido,
penhor, etc.j ;
4.°) o nome do apresentante;
5.°) anotações e averbações.
Parágrafo único. Em seguida ao registro, rar-se-é, no protocolo, remissão
ao número da página do livro em que
foi ele lançado, mencionando-se,
também, o número e a página de outros Iívros em que houver qualquer
nota ou declaração concernente ao
mesmo ato.
Art. 137. O livro de registro integral de títulos será escriturado nos
termos do art. 143, lançando-se, antes de cada registro, o número de ordem, a data do protocolo e o nome do

apresentante, e conterá colunas para'.
as seguintes declarações:
1.0) número de ordem;
2.°) dia e mês;
3.°) transcrição;
4.°) anotações e averbações.
Art. 138. O livro de registro, por
extrato, conterá colunas para as se~·
gumtes declarações:
1.0) número de ordem;
2.°) dia e mês;
3.°) espécie e resumo do título;
4.°) anotações e averbações.
Art. 139. O indicador pessoal será
dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas.
que, ativa ou passivamente, índivldual ou coletivamente, figurarem nos
Iívros de registro e deverá conter,
além dos nomes das pessoas, referências aos números de ordem e páginas
dos outros livros e anotações.
Art. 140. Se a mesma pessoa já
estiver mencionada no indicador, somente se fará, na coluna das anotações, uma referência ao número de·
ordem, página e número do livro em
que estiver lançado o novo registro ou
averbação.
Art. 141. Se no mesmo registro, ou'
averbação, figurar mais ae uma
pessoa, ativa ou passivam-ente, o nome·
de cada uma será lançado distintamente, no indicador, com referência
reciproca na coluna das anotações.
Art. 142. Sem prejuízo do disposto noart. 162, ao oficial é facultado efetuar
o registro por meio de micro fílmagem;
desde que, por lançamentos remissivos,
com menção ao protocolo, ao nome
dos contratantes, à data e à natureza
dos documentos apresentados, sejam,
os microfilmes havidos como partes
integrantes dos livros de registro, nos
seus termos de abertura e encerra-.
mento.
CAPÍTULO III

Da Transcriçtio e da Averbação
Art. 143, O registro integral dos
documentos consistirá na traslada.....
ç ã o dos mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com referências às
entrelinhas ou quaisquer acréscimos,
alterações, defeitos ou vícios que tiver
o original apresentado, e, bem assim,
com menção precisa aos seus caracteristicos exteriores e às formalidades
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legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados
a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escr.ítos, se o interessado assim o desejar.
§ 1.0 Feita a trasladação na última
linha, de maneira a não ficar espaço
em branco, será conferida e realizado
o .s~u encerramento, depois do que o
oficial, seu substituto legal ou escrevente designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda
que o primeiro não esteja afastado
assinara o seu nome por inteiro.
'
§ 2.° Tratando-se de documento impresso, idêntico a outro já anteriorment.e registrado na integra, no mesmo Iívro, poderá o registro limitar-se
a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto
e demais dados constantes dos claros
preenchidos,
Jazendo-se
remissão,
quanto ao mais, àquele já registrado.
Art. 144. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do
título, do documento ou papel, valor,
prazo, lugar em que tenha sido feito
nome e condição jurídica das parte~,
nomes das testemunhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por tabelião, se houver, o nome
deste, o do apresentante, o número de
ordem e a data do protocolo e da
averbação, a importância e a' qualida~e do imposto pago, depois do que
sera datado e rubricado pelo oficial
ou servidores referidos no art 143
§ 1.°.

.

,

Art. 145. O registro de contratos
de penhor, caução e parceria será feito com declaração do nome profissão
e domicílio do credor e d~ devedor
valor da dívida, juros, penas, venci~
menta e especificações dos objetos
apenhados, pessoa em poder de quem
ficam, espécie do título, condições do
contrato, data e número de ordem.
Parágrafo único. Nos contratos de
parceria, serão considerados credor o
parceiro proprietário e devedor o
parceiro cultívador ou criador. '
Art. 146. Qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratros de penhor ou caução.
CAPÍTULO IV

Da Ordem do Serviço

Art. 147. Apresentado o título ou
documento para registro ou averbá-
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çâo, serão anotados, no

protocolo a
data de sua apresentação, sob o ~ú
mero de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento a
espécie de lançamento a fazer (reg\stro integral ou resumido, ou a verbação), o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao
número de ordem, à data, e à espécie
de lançamento a fazer no corpo do
título, do documento ou do papel.
Art. 148. Protocolado o título ou
documento, far-se-á, em seguida, no
livro respectivo, o lançamento (registro integral ou resumido, ou averbação) e, concluído este, declararse-á no corpo do título, documento ou
papel, o número de ordem e a data
do procedimento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores
referidos no art. 143, § 1.0, esta declaração e as demais folhas do título, do
documento ou do papel.
Art. 149. Os títulos, documentos
e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres
comuns, poderão ser registrados no
original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no Pais e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e
registrada a tradução, o que, também,
se observará em relação às procurações
lavradas em língua estrangeira.
Parágrafo único. Para o registro
resumido, os títulos, documentos ou
papéis em língua estrangeira, deverão
ser sempre traduzidos.
Art. 150. Depois de concluídos os
lançamentos nos livros respectivos,
será feita, nas anotações do protocolo,
referência ao número de ordem sob o
qual tiver sido feito o registro, ou a
averbação, no livro respectivo, datando e rubricando, em seguida, o oficial
ou os servidores referidos no art. 143,
§ 1.0.

Art. 151. O apontamento do título,
documento ou papel no protocolo será
feito, seguida e imediatamente um depois do outro. Sem prejuízo da numeração individual de cada documento. se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos
de idêntica natureza, para lançamentos da mesma espécie. serão eles lançados no protocolo englobadamente,
Parágrafo único. Onde terminar
cada apontamento, será traçada uma
linha horizontal, separando-o do se-
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guinte, sendo lavrado, no fim do expediente diário, o termo de encerramento do próprio punho do oficial,
por este datado e assinado.
Art. 152. O lançamento dos registros e das averbações nos livros
respectivos será feito, também seguidamente, na ordem de prioridade
do seu apontamento no protocolo,
quando não for obstado por ordem
de autoridade judiciária competente,
ou por dúvida superveniente; neste
caso, segulr-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo da
data autenticada pelo competente
apontamento.
Art. 153. Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro,
pelo oficial ou pelos servidores referidos no art. 143, § 1.0, separados, um
do outro, por uma linha horizontal.
Art. 154. Os títulos terão sempre
um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que se
refiram à mesma pessoa. O registro e
a averbação deverão ser imediatos, e,
quando não o puderem ser, por
acúmulo de serviço, o lançamento será
feito no prazo estritamente necessário, e sem prejuízo da ordem da prenotação. Em qualquer desses casos,
o oficial, depois de ha ver dado entrada
no protocolo e lançado no corpo -ío
título as declarações prescritas, forneserá um recibo contendo 'a declaração
da data da apresentação. o número de
ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue,
devidamente legalizado; o recibo será
restituído pelo apresentante contra a
devolução do documento.
Art. 155. Nos termos de encerramenta diário do protocolo, lavrados
ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados, pelos respectivos números, os títulos apresentados
cujos registros ficarem adiados, com
a declaração dos motivos do adiamento.
Parágrafo único. Ainda que o expediente continue para ultimação do
serviço, nenhuma nova apresentação
será admitida depois da hora regulamentar.
Art. 156. Quando
título, já registrado por extrato, for levado a registro integral, ou for exigido simultaneamente pelo apresentante o duplo
registro, mencionar-se-á essa circunstância no lançamento posterior e, nas

°

anotações do protocolo, rar-se-âo re,
ferêncías reciprocas para verificação
das diversas espécies de lançamento
do mesmo titulo.
Art. 157. O ofíclal deverá recusar
registro a título e a documento que
não se revistam das formalidades legais.
Parágrafo único. Se tiver suspeita
de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até notificar o
apresentante dessa circunstância; se
este insistir, o registro será feito com
essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente, ou notificar o signatário para
assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas.
Art. 158. O oficial, salvo quando
agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro, ou da averbação, por vício intrínseco ou extrínseco do documento,
título ou papel, mas, tão-somente, pelos erros ou vícios no processo do registro.
Art. 159. As procurações deverão
trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes,
Art. 160. As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e as das certidões serão rubricadas pelo oficial, antes de entregues
aos apresentantes. As declarações no
protocolo, bem como as dos registros
e das averbações lançadas no título,
documento ou papel e as respectivas
datas poderão ser apostas por carimbo,
sendo, porém, para autenticação, de
próprio punho do oficial, ou de quem
suas vezes fizer, a assínatura ou a
rubrica.
Art. 161. O oficial será obrigado,
quando o apresentante o requerer, a
notificar do registro ou da averbação
os demais interessados que figurarem
no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que
lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros
Municípios, as notificações necessárias. Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e
notificações, quando não for exigida.
a intervenção judicial.
§ 1.0
Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão
lavrados nas colunas das anotações,

Aros

no livro competente, à margem dos
respectivos registros.
§ 2." O serviço das notificações e
demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo
oficial e autorizados pelo JUIZ competente.
Art. 162. As certidões do registro
integral de titulas terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado
o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo.
§ 1." O apresentante do título para
registro integral poderá também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua
fotocópia, autenticada pelo oficial,
circunstâncias que s-erão declaradas
no registro e nas certidões.
§ 2." Quando houver acúmulo de
trabalho, um dos suboficiais poderá
ser autorizado pelo juiz, a pedido do
oficial e sob sua responsabilidade, a
lavrar e subscrever certidão.
Art. 163. O fato da apresentação
de um título, documento ou papel, para
registro ou averbação, nâo constituirá,
para o apresentante, direito sobre o
mesmo, desde que não seja o próprio
interessado.
Art. 164. Os tabeliães e escrivães.
nos atos que praticarem, farão sempre
referência ao livro e à folha do registro de títulos e documentos em que
tenham sido trasladados os mandatos de origem estrangeira, a que tenham de reportar-se.
CAPlTULO V
Do Cancelamento

Art. 165. O cancelamento podera
ser feito em vírtude de sentença ou
de documento autêntico de quitação
ou de exoneração do titulo registra<lo.
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Art. 166. Apresentado qualquer
dos documentos referidos no artigo
anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dere,
mencionando-se c documento que o
autorízou, datando e assinando a CE't'tidão, de tudo fazendo referência nas
anotações do prctccolo,
Parágrafo único.
Quando não for
suficiente o
espaço da coluna das
averbações, será feito novo registro,
com referências reciprocas, na coluna
própria.

Art. 167. Os requerimentos de
cancerementc serão arquivados com
os documentos que os instruírem.
'rtTULO

V

Do Registro de Imóveis
CAPÍ"LULQ I

Das Atríbuíçôee

Art. 168. N,) Registro de imóveis
serã-O feitas:
I - a Inscrição:
a) dos msurumentos públicos de
Instítuíção de berr. de família;
b) das nípotecas legais, judiciais e
convencíona.s:
c) dos contratos de locação de
prédios, nos quais tenha sido CODS!gnada cláusuía ne vigência no caso de
alienação da coisa locada;
d) do penhor cc máquinas e de
aparelhos utíltzados na indústria, instalados e em tuncíonamento, com ou
sem os respectivos pertences;
e) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóve-Is,
f} dos títulos das servidões em
geral, para sua constituição;
g)
do usufruto e do uso sobre ín-óveís e da habn ação, quando não resultarem do díreírc- de família;
h)
das rendas constituídas 0'1 vinculadas a rmove.s, por dísposíçãc de
última vontade;
i) da promessa de compra e venda de imóvel não loteado, sem cláusula de arrependimento, cujo preço
deva pagar-se a prazo, de uma só vez
ou em prestações (art. 22 do Dec.cleí
no 58, de 10 de -íezembro de 1937, com
a. redação alterada pela Lei n,« 549, de
11 de março de 1(49);
i) da ontneoee:
l) da anticrese:
m) dos tnst.rumentoa públicos das
convenções antenupcíaís;
n)
das -écurae de crédito rural
(Dec.-Iei nc 167, de 14 de fevereiro de
1967);
o) das cédulas de crédito industrial (Decreto-lei nv 413, de 9 de jeneiro de 196fl) ,
p)
dos contratos de penhor rural (Lei nv 492, de 30 de agosto de
1937);
q) dos emp-éstamos por obrigações
ao portador ou debêntures inclusive
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as conversíveis em ações (Lei número 4.278 de 14 de julho de 1964, artígo
44>;
r)
dos memorâals de íncorporaçâc
e das Instttulcoes e convenções de
condomínio a que alude a Lei número 4.591, de 10 de dezembro de

1964;
S)
dos memortets de loteamento rte
terrenos urbanos e rurais, para a venda de lotes, a prazo, em prestações

(Decreto-lei n» 58, de 1937, LeI nú-

mero 4.591. de 1Qfjq e Decreto-lei número 271, de 1967);
t) das cnaçoee de ações reais ou
pessoais reípersecutórtas, relativas à
imóveis;
u) das promessas de cessão (art.
69, da Lei ns ':1:.380 de 21 de agosto
de 1964);

11 -

a transcrtção:
das sentenças de desquite ê de
nulidade ou anulação de casamento,
quando nas -cspe-ttvas partilhas extstirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro =
b) dos julgados e atos. jurídicos
inter vivos que dividirem imóveis ""U
os demarcarem;
C)
das sentenças que nos inventários e partilhas, a tjudícarem bens de
raiz em pagamento das dívldae da
herança;
d) dos atos de entrega de legados
de imóveis, formal de partilha e daa
sentenças de adjudicação em inventário quando nêo houver partilha;
e) da arrematação e da adjudicação em hasta ,Ç'úbJica;
/) do dote;
g) das sentenças declaratórias de
usucapião, para servirem de títulos
aquisitivos;
h) da compra e venda pura e condicional;
i) da permuta;
j) da dação em pagamento;
l) da, transferência de quota a sociedade, quando for constituída por
imóvel;
m)
da doação entre vivos;
n) das sentenças que, em preces...
50s de desactoprtação, fixarem o valor da Indenlzacào;
lU - a averbação:
a)
das convenções antenupciais,
especíalmente em relação aos imóveis
existentes, J"J posteriormente adqulridos, pela olâusula do regime legal;
a)

b) por cancelamento da extinção
dos direitos 1'0a1S;
c) dos contratos de promessa de
compra e venda de terrenos loteartos,
em conrormldadc com as disposições
do Dec-Ieí nc 58, de 10 de dezembro

de 1937;
â)
da mudança de nome das logradouros e da numeração dos prédios, da edirtcacão da reconstrução,
da demolição, di desmembramento e
do loteamento de imóveis;
e) da alteração do nome por
casamento ou per desquite ou, ainda, de
outras circunstãncías que, por qualquer modo, afetem o registro ou es
pessoas nele interessadas:
f) dos contratos de promessa de
compra e venda cessão desta, oJU de
promessa de cessão, a que alude a
Lei nv 4 ,591, r1~ 16 de dezembro de
1964, bem corno dos contratos de com'pra e venda relativos ao desmembrámento das unidades autônomas respectivas;
g J da mdivíüuação das unidades
autônomas condominiais de que trata.
a Lei n.e 4.591, de 16 de dezembro de1964, e o art. 13 do Decreto ne 55.815,
de 8 de março dE 1965;
h) das cédulas hipotecárias a que
alude o Dec·-Iel nc 70 de 21 de novembro de l.\Jõe;
i) da caução, da cessão parola.l e
da cessão tíducíáría dos direitos auutsítívosvrelatlvos Q ímôveís rDec-ler
n9 70, de 21 ue novembro de 1966);
j) das sentenças de separação àedote;
l) do julgamento sobre o restebelecímentc da socedade conjugal:
m) das cláusulas de inalienabilidade, ímpenhorabiltdade e incomunicabilidade 'mrostas a imóveis, bem
como da instituição de rraercormsso:
n)
das decisões, recursos e seus
efeitos, que tenham por objeto os atos,
ou títulos registrados.
§ 19 No regrstro de imóveis serào feitas, em geral, fi transcrícõo. a.
inscrição e a amcmação dos títutoe ou
a tos
constitutivos,
declaratórios,
translativos e extintivos de direitos
reais sobre tmóve.s, reconhecidos em
lei, inter vivos e mortis causa quer
para sua constíbutção, transferência, e
extinção, quer para sua validade em
relação a terceiros. quer para. sua dIS-

pcníbtlídade,
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§ 2. 0 Para efeito de lançamento
nos livros respectavoa, consideram-se
englobadas, na deeumação
oencnea
de registro, canto a inscrição quanto
a transcrição.
Art. 169. 'Iodos os atos enumerados no artigo 168 são obrigatórios, e
as inscrtcóee e transcncces nele mencionadas efetuar-se-âo no cartóno da
situação do tmóvei.
Parágrafo único. Em se tratando de
imóveis situados em comarcas 011 clrcunscríçóes terrfforfaís limítrofes o
registro deverá ser feito em todas
elas; o desmembramento territorial
posterior não exige. porém, repetição.
no novo cartório do registro já fei-

to.
Art. 170. Os atos relativos a vias
férias serão registrados no cartório
correspondente à estação inicial da
respectiva linha.
('APíWLO II

Da Escrituração

Art. 171. Haverá, no registro de
imóveis, os seguintes livros, todos com
trezentas (300 I folhas cada um:
I - Livro nc 1 - Protocolo
II - Livro nv 2 - Registro Geral
III - Livro nv 3 - Auxiliar
IV - Livro ns 4 - Registros Diversos
V - Livro n.v 5 - Indicador Real
VI - Livro n- li - Indicador Pes-

soal

VII - Livro nv 7 - Registro de Incorporações
VIII - Livre nv 8 - Registro de
Loteamentos
Art. 172. O livro nc 1 - Preto0010 servira pala apontamento de
todos os títulos apresentados díariamente para matrícula, registro Ou
averbação. Este lrvro determinará a
quantidade 1;'. a q ualldade dos títulos,
bem como a data da sua apresentação, o nome :lr apresentante e o número de ordem que seguirá, Indefinidamente, sem Interrupção, nos livros
da mesma espécie.
Parágrafo úníco. A cada título apresentado co-responderá um só número de ordem, seja qual for a quantidade de atos qUI? formalizar, os quais
serão resuml.tamente mencionados na
coluna das anotações,
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Art. ~ 73 O üvro nv 2 - Registro
Geral - será desttnado à matrícula
dos imóveis e ao registro ou aoerocção dos atos -clac ionados no artigo
168 e não e.tribumos especificamente
a outros llvrss e sua escrtturaçâo obedecerá às segumtos normas:
a)
cada imóvel terá matrícula
própria, que seta aberta por ocasião
do primeiro -egtsrro a ser reíto na
vigência da presente lei;
b) no alto da face de cada folha
será lançado. a matrícula do imóvel,
com os requisitos constantes do artigo
227 e no espaço restante e no verso
serão lançados, por ordem cronológtce e em forma narrattva, os registrose averbações uos atos pertinentes ao
imóvel matriculado;
c) preencmda urna folha, será retto o transporte para a primeira folha
em branco do mesmo livro ou do livro
da mesma série que estiver em uso,
onde continuarão os lançamentos, com
remissões recíprocas,
d) as matrícu.as serão numeradas
aeguídamente. em numeração infinita, sem Interrupção ao fim de cada
livro;
e) os regtscros e averbações a serem lançados na folha da matrícula
serão numer.adce seguidamente, antecipando-se a essa numeração, separadas por um traço, as letras "R" para
os registros e "A V" para as averbácões seguidas do número da matrícula (ex. R-l-I, R-2-1, R-3-1 ou
AV-l-I, AV-2-1, AV-3-1).
§ 19 Os oríc.tais, mediante autori..
zação do respect'vo juiz, poderão
respeitada a precedência da prenctacão desdobrar o livro nv 2 em tantos
outros quantos se tornarem necessários para atender ao movimento docartório, até o Iímfte de dez (10), r-lassífícando-os de acordo com o algarramo final da matricula.
§ 29 Obse t- veoo o disposto no artigo 3 9, § 29 poderá o Registro Geral ser realizado pelo sistema de fichas.
Art. 174. N9. escrlburaçãc do livra
nO 3 - Auxiliar - haverá espaços formados por lmhas verticais para neles
se escreverem o número de ordem do
registro, a referência ao número de
ordem e às páginas dos demais li vros,
além da margem para as averbações.
§ 19 No livro auxiliar do cartõrtc
do domicílio conjugal, serão registradas, por extrato. as convenções antenupciais, devendo mencionar os no';'
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mes dos cônjuges, data, cartório, llvro e folhas onde foi lavrada a ('scritura e M cláusulas da convenção,
sem prejuízo da averbação dos tmóvcís existentes e que forem sendo adquiridos, sujettoa a regime díverso do
comum.
§ 2Q Serão Integralmente registra"
dos no livro auxílíar os contratos-padrão a que se relere o Art. 61 da Le1

diculares, correspondentes aos requtsitos seguintes:
19 - número de ordem;
29 - Idenuf" cação do imóvel;
39 - referência aos números de ordem de outros livros;
49 - anotações.
§ 3° Para auxiliar a consulta, os
oficiais que não se utilizarem do
Indicador Real pelo sistema de
nv 4.380, de 21 de agosto de 1964.
fichas, farão um índice pelos lograArt. 175 No livre nv 4 - Registros
douros e numeração predial quando
Diversos - serão registrados:
se tratar de imóveis urbanos e pelos
nomes e situações, quando rurais.
a) a emissão de debêntures. sem
§ 4° As repartições municipais são
prejuízo do registro eventual e deflobrigadas a comunicar ao oficial do
nitivo no livro nv 2, da hipoteca, da
registro nos dez (Hl) dias seguintes à
anticrese e do penhor que abonarem,
sua efetivação, todas as alterações
'especialmente, tais emissões, flrmanocorridas no sistema urbano, inclusive
do-se pela ordem do registro a pnortdade entre as séries de obrigações' as concernentes a nomes de logradouros.
emitidas pela mesma sociedade:
Art. 177. O livro n" 6· - Indicador
b) as cédulas de crédito rural ds
Pessoal - será distribuído alfabeticaque trata o Decrete-lei nv 167, de
mente e nele se escreverão, por ex':
14 de fevereiro de 1967;
tenso, os nomes de todas as pessoas
que, individual ou coletivamente, atic) as cédulas de crédito industrial
'de que trata o DE-c. -Ieí nv 413, de g va ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos livros de rede janeiro de 1969;
gistro.
d) os atos que, da competência do
§ l°.As indicações no Indicador Pesregistro de ímóvela por disposição lesoal serão distribuídas em quatro cogal, não se reflrarr diretamente a um
lunas perpendiculares, satisfazendo
determínado imóvel matriculado.
aos seguintes requisitos:
§ 19 Para atender ao movimento do
1°) número de ordem;
cartório, os oncíen poderão desdobrar
2°) pessoas;
o livro nc 4, mediante autorização ju3.°) referência aos números de ordicial, em livros para o registro do pe·
dem de outros livros;
nhor rurel, das cédulas de crédito rural, das cédulas de crédito Industrial,
4°) anotações.
·da emissão de debêntures e dos demais
§ 2° O Indicador Pessoal poderá
.atos a ele atribuídos.
obedecer a sistema de fichas. a cntérío e sob exclusiva responsabilidade
§ 2° As hípetecas cedulares a que
do oficial.
'Se referem os Decretos-leis ncs 167, de
1969, e 413, oc 1269, serão registraArt. 178. Se a mesma pessoa ou o
das na matricula do imóvel respectímesmo imóvel já estiverem no Indivo.
cador Pessoal ou no Real, somente se
fará referência na respectiva coluna
Art. 176. O livro nv 5 - Indicador
ou ficha, ao número de ordem do liReal - será o repositórto de todos os
vro em que se lavrar o novo registro.
ímóvele que figurarem nos livros do
registro.
Art. 179. Se, no mesmo ato, figurar
§ 19 As folhas desse livro reparmais de uma pessoa, ativa ou passitír-se-ão entre as zonas cadastrais que
vamente, o nome de cada uma será
lançado, distintamente, no Indicador
Se compreendam no. território da circunscrição truobtlíárta subordinada ao
Pessoal.
respectivo ofício, de acordo com o
Art. 180. Adotados os livros Indicazoneamento cadastral estabelecido
dor Real e o Pessoal, sob a forma en~
pela repartição competente.
cadernada, as indicações neles lança§ 29 Cada ind-cação terá por esdas terão seu número de ordem espepaço, pelo menos, um quinto da pácial, correspondendo o número de orgina do livro e cada espaça quatro
doem dos imóveis à zona cadastral
colunas formadas por linhas perpenonde estão situados e o número de
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ordem das pessoas à respectiva letra
do alfabeto.
Art. 181. Esgotadas as folhas destinadas a uma zona cadastral no Indicador Real, se adotado o livro encadernado, a escrituração continuará no
livro seguinte, averbando-se o transporte no livro antecedente, 0:1 mesmo,
em folhas aproveitáveis, feitas &S referências recíprocas. Da mesma forma
proceder-se-á com relação ao Indicador Pessoal.
Art. 182. No caso do artigo anterior, caberá, na distribuição das folhas do livro seguinte maior número
delas à zona cadastral ou à letra do
alfabeto cujas folhas estiverem esgotadas antes de distribuidas às outras
zonas ou letras.
Art. 183. O livro n" 7 - Registro
de Incorporação - destina-se ao registro dos memoriais de incorporação
dos atos institutivos e das convenções
de condomínio, previstos na Lei número 4.591, de 16 de dezembro de
1964,
e será escriturado de acordo
com o modelo previsto no anexo desta
lei.
§ 10 As averbações relativas aos registres feitos no livro n.s 7 serão lançadas em seguida ao registro, por
ordem cronológica e em forma narrativa numeradas seguidamente, antecipando-se a essa numeração, separado por· traço, o número do registro
(ex. 1-1, 1-2, 1-3).
§ 2° Esgotado numa folha o espaço para as averbações, prosseguirão
as mesmas na primeira folha em
branco do mesmo livro ou do livro da
mesma série que estiver em uso, feitas as referências reciprocas.
Art. 184. O livro n- 8 ~ Registro
de Loteamentos - na forma da lei
respectiva, destinado ao registro da
propriedade loteada para venda de
lotes a prazo. em prestações sucessivas e periódicas, obedecerá ao modelo
previsto no anexo desta lei e será escriturado nos mesmos moldes do 11vro n- 7.
CAPÍTULO III

Do Processo do Regístro
Art. 185. Todos os títulos tomarão,
no protocolo, a data da sua apresentação E' o número de ordem que, em
razão dela, lhes competir, sendo neles
lançados o nome do apresentante e
a identidade do titulo. reprcduzlnoose, neste, a data e o número de ordem.
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Parágrafo umco. A prenotação eerá feita respeitando-se a ordem rígurosa da apresentação do titulo e
obedecerá a numeração infinita.
Art. 186. A escrituração do pro000010 incumbirá tanto ao oficial titular como ao auxiliar expressamente designado por aquele e autorizado
pelo juiz competente, ainda que o
primeiro não esteja afastado ou Jmpedido.
Art. 187. O número de ordem determinará a prforidade do título e,
esta, a preferência dos direitos reais,
ainda que apresentados pela mesma
pessoa mais de um título simultaneamente.
Art. 188. Havendo permuta, e pertencendo os imóveis permutados à
ctrcunscríçâo do mesmo oficio. serão
rettos os registros nas matrículas respectivas, com indicações recíprocas e
números de ordem seguidos no protocolo.
Art. 189. Tomada a data da apresentação e o número de ordem do
protocolo, proceder-se-á ao registro,
salvo nos casos previstos nos artigos
seguintes.
Art. 190. Apresentado título de
segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior,
o oficial, depois de prenotá-Io, aguardará durante trinta (30) dias que os
Interessados na primeira promovam
a inscrição. Esgotado esse prazo, que
correrá da data da- apresentação, sem
que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá
preferência sobre aquele.
Art. 191. Não serão registrados.. no
mesmo dia, títulos pelos quais se
constdtuam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel.
Art. 192. Prevalecerão, para efeito
de prioridade de registro, quando
apresentados no mesmo dia, os títulos prenotadoa no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo reenos, um expediente diário.
Parágrafo único. Excetuam-se da
norma deste artigo as escrituras públicas lavradas na mesma data que,
apresentadas no mesmo dia determinem taxativamente a hora' da sua
lavratura, prevalecendo, para efeito de
prioridade. R. que foi lavrada em primeiro lugar.
Art. 193. O registro será feito pela
simples exihição do titulo, sem dependência ele extratos.
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Art. 194. Se o título for de natureza parf.ícular, deverá ser apresentado, ao menos, em duplicata ficando

um dos exemplares arquivado no
cartório. sendo o outro ou os demais
devolvidos ao interessado, apos o registro.
Parágrafo único. Em caso de per-

muta serão, pelo menos, três os exemplares, sendo feitos os registros relativos a todos os imóveis permutados,
ainda que só um dos interessados promova o registro.
Art. 195. Se existir uma só via do
título e este for de natureza particular, a parte apresentará, também,
certidão do Registro de Títulos e Documentos ou fotocópia devidamente
autenticada, que ficará arquivada em
cartório.
Art. 196. Todo o registro será feito
por extrato salvo se a parte pedir que
Se faça pc; extenso, no livro auxiliar,
sem prejuízo daquele e com anotaçoes
reciprocas.
Art. 197. Se o imóvel não estiver
matriculado ou registrado em nome
do outorgante, o oficial exigirá a prévia matricula e o registro do titulo
anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade
do registro.
§ 1° A matricula será feita à vista
dos elementos constantes do título
apresentado e do registro anterior que
constar do próprio cartório.
§ 2° Quando o titulo anterior estâver registrado em outro cartório, o
novo titulo será apresentado juntamente com certidão atualizada comprobatória do registro anterior e da.
inexistência de ônus.
Art. 198. Tomada a nota da apresentação, e conferido o número de
ordem, o oficial verificara a Iegahdade e a validade do título, procedendo ao registro, se o mesmo estiver em conformidade com a lei, no
prazo máximo de dez (10) dias úteis,
salvo no caso previsto no parágrafo
único do art. 7° do Decreto-lei número 549. de 25 de abril de 1969, em
que o prazo será de três (3) dias
úteis.
§ 1° O oficial fará essa verificação
no prazo improrrogável de cinco (5)
dias úteis, e poderá exigir que o apresentante ponha o documento em conformidade com a lei, concedendo-lhe,
para isso. prazo razoável.

§ 2° O oficial indicará por escrito
a exigência cuja satisfação seja necessária ao registro . Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não podendo satisfazê-la, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida,
remetido ao juizo competente para
dirimi-Ia.
§ 3° Em se tratando de propriedade
territorial, desapropriada nos termos
do Decreto-lei n" 549, de 24 de abril
rte 1969, a verificação a que alude o
§ 1° será feita em quarenta e oito
(48) horas.
§ 4° Em se tratando de inscrição de
incorporação e de loteamento, a vertficação dos memoriais e documentos
necessários ao registro será feita em
quinze (15) dias úteis.

Art. 199. Prenotado o título, e lançada nele a dúvida, rubricará o oficial todas as sua-s folhas, remetendo-o ao juízo competente.
Art. 200. No protocolo anotará o
oficial, à margem da prenotação, a
ocorrência da dúvida.
Art. 201. Estando devidamente
fundamentada a dúvida, o juiz mandará ouvir o apresentante em dez
(10) dias, para impugná-la, com os
documentos que entender, ouvindo-se
após. o Ministério Público, no prazo
de cinco (5) dias.
§ }O Se o interessado, nesse prazo,
não impugnar a dúvida, o juiz mandará arquívá-Ia . Essa decisão é irrecorrível e dela dar-se-á CIência ao
oficial, que cancelará a prenotação.
devolvendo os documentos ao interessado.
§ 2° O arquivamento da dúvida não
impedirá que ela seja suscitada novamente, no caso de reapresentação da
título para registro.
Art. 202. Impugnada a dúvida, o
juiz proferirá a sentença no prazo de
cinco (5) dias, com os elementos
constantes dos autos.
Parágrafo único. Da sentença poderão interpor recurso de apelação,
com ambos os efeitos o interessado,
o Ministério Público e o terceiro prejudicado.
Art. 203. O documento que for objeto de dúvida, decidida
esta, será
restituido ao interessado, independentemente de traslado.
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Art. 204. Julgada improcedente a
dúvida, o interessado apresentará de
novo os seus documentos, com o respectivo mandado, e o oficial procederá, desde logo, ao registro, declarenoo. na coluna de anotações do protocolo, que a dúvida foi julgada ímprocedente, arquivando-se o mandado ou a CÓpIa da sentença. Se julgada procedente, expedir-se-á man'dado ao oficial que cancelará R prenotação,
Art. 205. A denegação do registro
não impedirá o uso do processo contencioso competente.
Art. 206. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação. se, decorridos trinta (30) dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver
sido registrado, salvo nos casos de
pro-esse de dúvida ou de inscrição de
instituição de bem de familia e de
inscrição de memorial de loteamento;
casos estes em que o perecimento da
prenotação ocorrerá após 30 (trinta)
dias da data da publicação do último
edital.
Art. 207. Se o documento, uma vez
prenotado, não puder ser registrado,
ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no art. 15 será restituida, deduzida a quantia correspondente às buscas e à prenotação.
Art. 208. No processo de dúvida,
somente serão devidas custas, a serem pagas pelo interessado, quando
a dúvida for julgada procedente.
Art. 209. O registro começado dentro das horas fixadas não será Interrompido, salvo motivo de força mRÍ<?r
declarado, prorrogando-se o expediente atê ser concluído.
Art. 210. Durante a prorrogação,
nennuma nova apresentação será admitida. lavrando-se termo de encerramento no protocolo.
Art. 211. Todos os atos serão assinados pelo oficial, seu substituto legal
ou escrevente. expressamente desígnado pelo oficial e autorizado pelo
juiz competente, amda que o primeiro não esteja afastado ou impedido.
Art. 212. Na via do titulo restttulda ao apresentante, com todas as folhas rubricadas, serão declarados, de
forma resumida, os atos praticados
em decorrência de sua apresentação,
nela se consignando, obrtgatorramen-

te, os lançamentos feitos nos Indicadores real e pessoal.
Art. 213. Se o teor do registro não
exprrmír a verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retífícação, por
meio de processo próprio.
Art. 214. A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro
constante do registro, desde que tal
retificação não acarrete prejuízo a
terceiro.
§ 1° A retificação será feita mediante despacho
judicial, salvo no
caso de erro evidente, o qual o cücial desde logo, corrigirá, com a devida cautela.
§ 2° Se da retificação resultar alteração da descrição das divisas ou da.
área do imóvel, serão citados, para
se manifestarem sobre o requerfmento, em dez (lO) dias, todos os confrontantes e o alienante ou seus sucessores.
§ 3° O Ministério Público seeé ouvido no pedido de retificação.
§ 4.° Se o pedido de retificação for
impugnado
fundamentadamente, o
juiz remeterá o interessado para as
vias ordinárias.
§ 5° Da sentença do juiz, defenndo
ou não o requerimento, cabe o recurso de apelação com ambos os efeitos.
Art. 215. As nulidades de pleno díreíto do registro uma vez provadas,
invalidam-no, independentemente de
ação direta.
Art. 216. São nulos os registros
feitos após sentença de abertura de
falência, ou do termo legal nela fixado, salvo se a apresentação tiver
sido feita anteriormente.
Art. 217. O registro poderá também ser retificado ou anulado por
sentença em processo contencioso, ou
por efeito de julgado em ação de
anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado
sobre fraude à execução.
CAPÍTULO IV

Das pessoas
Art. 218. O registro pode ser promovido por qualquer interessado.
Parágrafo único. Nos atos a titulo
gratuito o registro pode também ser
promovido pelo transferente, acom-
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do

beneficiado.

Art. 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do
credor hipotecário.

Art. 220. As despesas com o registro Incumbem ao interessado que o re~
querer, salvo convenção em contrário.
Art.

221.

São coneírterados, para

fins de escrtturaçào. credores e devedores, respectivamente:
I - nas servidões, o dono do prédio
dominante e o dono do prédio serviente;
II - no uso. o usuário e o propríetártc ;
III - na habitação, o habitante e o

Art . 223.

nas declarações de bens prestadas nos
inventários e nos autos de partilha, o
tabelião ou escrivão deve fazer referência à matricula ou ao registro anterior, seu número e cartório.
§ 1." Ficam sujeitas à mesma obrigação as partes que, por instrumento
particular, celebrarem os atos relativas.
a imóveis.
§ 2.0 Nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial serão mencionados, por certidão em breve relatório, com todas as minúcias
que permitam identificá-los, os N"Spectivos alvarás.
CAPíTULO VI

proonetário:

na anticrese, o mutuante e o
mutuário;
V - no usufruto, o usufrutuário e
IV -

(j

nu-proprtetétoo,

na enfiteuse

\fI --

0

senhorio e o

enfiteuta;
V11 - na constttuícão de renda, o
beneficiário e o rende-ira censuário;
\llII - na locação, o locatário e o
locador ;
IX - nas promessas de compra e

venda, o promitente-comprador e o
promitente-vendedor ;
X -

nas penhoras e ações, o autor

e o réu;
XI - nas promessas de cessão de
dncítos, o promitente-cessionário e o
promttente-cecente.
CAPÍTULO V

DOs títulos
Art. 222. São admitidos a registro
unicamente:
a) escrituras públicas, inclusive as
lavradas em consulados brasileiros;
b) escritos particulares autorizados
em lei, assinados pelas partes e testemunhas. com as firmas reconhecidas,
dispensado o reconhecimento quando
se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação;
c) atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos competentemente no idioma nacional e registrados no cartório de registro de título- e documentos;
d) cartas de
sentença, mandados,
formais de partilha e certidões extraídos de autos de processo.

Em todas as escrituras

e atos relativos a imóveis, bem como

Da Matrícula

Art. 224. Todo imóvel objeto de título apresentado em cartório para registro, deve estar matriculado no livro n." 2 de Registro Geral, obedecidas.
as normas estabelecidas no art. 173.
Art. 225. A matrícula será efetuada
por ocasião do primeiro registro a ser
lançado na vigência da presente lei,
mediante os elementos constantes do
título apresentado e do registro anterior no mesmo mencionado, preenchidos os requisitos do art. 227,
§ 1.0 Se o registro anterior foi efetuado em outro cartório, a matrícula
será aberta com os elementos que consta.rem do título apresentado e de certidão atualizada do mencionado registro e da inexistência de ônus, caso em
que a certidão ficará arquivada em
cartório.
§ 2.0 Na matrícula aberta será Iançado, na mesma ocasião, o primeiro
registro, com os elementos que constarem do titulo apresentado.
§ 3.0 Pela matrícula só se cobrarão
custas nos casos previstos nos artigos
226 e 231.
Art. 226. Se o imóvel não estiver
matriculado no Registro de Imóveis e
lançado em nome do outorgante, farse-á a matricula pele primeiro título
que, na seqüência cronológica dos titulos de domínio, estiver registrado,
qualquer que seja a S11ã natureza. Na
matrícula ass-m formalizada, serão
lançados u registro todos os títulos
posvceíores, até o registro do título
apreser-tado ,

Parágrafo único . .::Jp o imóvel estiver matrtoulado, mas co matrícula não
constar lançamento err nome do outorgarue. far-sa-á na matrícula o re-
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gistro pelo primeiro titulo que, na se-

quêncía cronológica de- títulos de do-

mmío, estiver registrado e registro de
todos os titulas postertores, até o lan-

çamento do título ap-esentado .
Art. 227. São requisitos da matrícula:
1.0) o 11lW,erO de ordem;
2°) a data:
3 ") fi. Identificação do imóvel, feita
mediante Inuícac.âc de suas característícas e confrontações, localização e denominação, SE. rural ou logradouro e
número, se urbano;
4.°) nome. dornícíüo, nacionalidade,
profissão e estado civil do propríetário, bem corno
sei. número do Cadastro Individual do Contribuinte ou
da cédula de identidade' ou, à falta
deles, a sua nhaçâo:

°

5,°) numero do registro anterior.

Art. 228. Para efeito do disposto no
aetrgo anterior, os tabeliães, escrivães
e juizes farão com que, nas escrituras
e, nos autos judícíais, as partes índíquem, oom precisão as confrontações
e a localização dos imóveis, mencionando cs nomes dos confrontantes e,
ainda. quando se tratar só de terreno,
se este fica do lado par ou do lado
ímpar do Iogvacouro, em que quadra
e a que dístâr-cia métrica da edificação
ou de esquina mais próxima, exigindo
dos Interessadcr certidão do registro
Imobflárto.
§ 1.0 As mesmas minúcias com relação à caracterização do imóvel devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para
registro.
§ 2.° Consideram-se irregulares para
efeito de matrícula, os títulos nos
quais a caracterização do imóvel não
coincida com a que consta do registro
anterior.
Art. 229. Tratando-se de usucapião,
os requisitos da matricula devem constar do mandado judicial.
Are. 230 Além dos casos de canceIamcnco previstos nesta lei, será a matrícula encenada na hipótese prevista
no art.ígc seguinte ou quando, em virtude de alienações parciais, for o imóvel transferido inteiramente a outros
proprletáros.

A rt . ,:n
Quando dois Ou mais ímóveís contíguos. pertencentes ao mesmo
proprietário, constarem em matriculas
autônomas, o proprietário pode requerer a fusão delas em uma só, de
novo número, encerrando-se as pri....
mitivas.
Art. 232. No registro de transferência pareial do imóvel, em virtude de
desmembramento ou de loteamento,
haverá nova matrícula para a parte
desmembrada. permanecendo o remanescente na -natrfcula original, onde
também se av'?... bará a ocorrência.
Art. 233. i\l.' caso do imóvel matriculado passar à subordinação de outro
cartório, as anotações e averbações

continuarã- a

~er

feitas na matrícula

já existente, até que outra se abra no
cartório da n,)V8 circunscrição, quando
etc pr-ímeiro registro, nos termos do artigo 226.
§ 1.0 Para fi abertura da nova matricula, será apresentada certidão
atualizada da matricula anterior e dos
reglatros e averbações dela constantes,
a fím de serem reproduzidos no novo
lançamento.
§ 2.° Feita a nova matrícula, o oficial dará ciência imediata do fato ao
cartório da matrícula anterior, o qual
fará o devido encerramento.
CAPÍTULO VII

Do Registro

Art. 234. Os registros atribuídos ao
livro n.v 2 de Registro Geral serão
lançados nas matrículas dos imóveis,
feitas de acordo com o disposto no
capítulo VI.
Art. 235. Estarão sujeitos a regtetro no livro n.v 2 todos os titulas ou
atos relacionados no artigo 168, inciso
I e não atribuídos especificamente a
outros livros.
Parágrafo único. Em qualquer caso,
não poderá ser feito o registro, sem
que o imóvel tenha sido matriculado.
ou, quando matriculado, o titulo anterior, seja qual for a sua natureza. não
esteja registrado na respectiva matrícula, mantendo-se, assim, a continuidade do registro.
Art. 236. O registro do título de
domínio direto aproveita ao titular do
domíníc útil, e vice-versa, e será feito
no livro n." 2.
Art. 237. São requisitos do registro
no livro 2:
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1.0) O nome, estado civil. profissão,
nacionalidade e domicilio do transmitente ou do devedor, bem como seu
número do Cadastro Indívídual do Contribuinte ou da cédula de identidade
ou, à falta, deles. a sua filiação;
2. 0 ) o nome, estado civil, profissão,
nacionalídade e domicilio do adquirente ou do credor. bem como seu número de Cadastro Individual do Oontribuinte ou da cédula de identidade
ou. à falta deles, a sua filiação;
3.°) o título da transmissão ou do
ônus;
4.°) a forma do titulo, sua precedência e caracterização;
5.°) o valor do contrato, da coisa ou
da divida, prazo desta, condições e
mais especificações, inclusive os juros
que houver.
Parágrafo único. Serão considerados
irregulares para efeito de registro, na
matrícula do imóvel no livro 2, os títulos nos quais a caracterização do
Imóvel não coincida com a descrita na
respectiva matricula.

Art. 238. A inscrição da anticrese
no livro 2 declarará, também o prazo,
a época do pagamento e a forma de
admínístração,
Art. 239. O contrato de locação. com
cláusula expressa de vigência, no caso
de alienação do imóvel, registrado no
livro n,s 2, consignará, além dos requisitos enumerados no artigo 237, o valor do contrato, a renda, o prazo,
tempo e o lugar do pagamento e a
pena convecíonal ,
Art. 240. As inscrições das hipotecas
e antícreses que abonarem, especialmente. empréstimos sob debêntures
feitos nos cartórios da situação dos
imóveis, nos termos da legislação em
vigor, serão provisórios, para ratificação dentro de seis (6) meses, a requerimento da sociedade ou de qualquer credor e deverão conter, além
dos requisitos enumerados no art. 242,
mais os seguintes:
1.0) valor do crédito e do imóvel, ou
sua estimativa por acordo entre as
partes;
2.°) juros, penas e demais condições
necessárias.
Art. 241. A inscrição da hipoteca
convencional valerá pelo prazo de
trinta (30) anos, findo o qual só será
mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro.
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Parágrafo único. Quando o imóvel
pertencer a terceiro que o tenha hipotecado em garantia de dívida alheia,
serão. também. registrados o seu nome, estado civil, nacionalidade, profissão e domicílio.
Art. 242. A inscrição das emissões
de debêntures, a ser feito no livro TI.O
4, sem prejuízo do disposto no art. 240,
será feito Com os seguintes requisitos:
1. 0) número de ordem;
2.°) data;
3.°) nome, objeto e sede da sociedade;
4.") data da publicação de seu estatuto no órgão oficial, bem como das
alterações que tiver sorrido:
5.°) data da publicação cfícíal da
ata da assembléia geral que resolveu
a emissão e lhe fixou as condições,
precisando-se os jornais em que essa
publicação foi feita;
69) importe dos empréstimos anteriormente emitidos pela sociedade;
7.°) o número e valor nominal das
obrtgaçêes c-na emissão se pretende.
COm o juro correepondente a cada
uma, essím como a época e as condições da amortização. ou do resgate, e
do pagamento dos juros;
8.°) Em se tratando de debêntures
conversíveis em ações, serão consignados, além dos requisitos acima, os prazos para o exercicio do direito à conversão e as bases dela, relativamente
ao número de ações a serem emitidas
por debêntures, ou entre o valor do
principal destas e das ações em que
forem convertidas (Lei n.s 4.728 de
14 de julho de 1965, art. 44).
Art. 243. As escrituras antenupciais
serão registradas no livro n.v 3 do cartório do domícíllo conjugal. nos termos do art. 174, § 1.0, sem prejuízo de
sua averbação obrlgatórta no lugar da
situação dos imóveis de propriedade
do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens
diverso do comum, com a declaração
das -espectívae cláusulas, para ciência de terceiros.
Parágrafo único. Sempre que possível, será feita essa averbação nos casos de casamento, em que o regime de
bens for determinado por lei. incumbindo ao Ministério Público zelar pela
fiscalização e observância dessa providência.

Art. 244. As inscrições das penhorae, arrestos, e sequestras de Imóveis
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'serão feitos à vista da certidão do
'escrivão, da qual constem além dos
requisitos a que se referem os artigos
227 e 240, os nomes e a categoria do
juiz, rio depositário, das partes e.a natu! eza do processo.
Parágrafo único. A certidão será lavrad~ pelo escrivão. com a declaração
do firn especial a que se destina, após
a en trega do mandado devidamente
-cumprído em cartório.
Art. 245. A inscrição da penhora
faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior.
CAPÍTULO VIII

Da Averbação e do Cancelamento

Art. 246. As averbações no livro
serão escrituradas de acordo COm
as normas, estabelecidas no artigo 173.
Nos demais casos as averbações serão
lançadas na coluna a tal fim destinada.
n.v 2

Art. 247. As averbações abrangerão.
além dos casos expressamente indicados no inciso lU do artigo 168, as
sub-rogações e outras ocorrências que
por qualquer modo alterem a matrtoula ou os registros, em relação aos
tmóveís e às lWSSOftS que neles figurarem, indu .síve a prorrogaçac do pra"ZO da hipoteca.
Art. J4P.. A averbaçao da circunstância a que se refere o inciso lII,
alínea "e" do artigo 168, será feita a
requerimento do interessada, com a
firma reconhecida, instruido com documento comprobatório fornecido pela
autoridade competente. A alteração
do nome s6 poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil.
Art. 249. O cancelamento efetuarse-á mediante averbação datada e assinada pelo oficial ou seus substitutos
legais e declarará a razão do cancelementa E o título em virtude do qual
foi ele feito.
Art. :>.50. O cancelamento poderá
ser total ou pardal e referir-se a qualquer dos atos elo registro. sendo promovido pelos Interessacos. mediante
sentença dettnt'va ou documento hábiL oi•. ainda. a requerimento unânime das partes que convierem no ato
registrado, se capazes e conhecidas do
oficial.
Art. 251. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com
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aquiescência do credor, expressamente manifestada.
Art. 252. O dono do prédlc serviente terá, nos termos da lei, direito a
cancelar a servidão.
Art. 253. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia. de seu
direito, sem dependência de consentimenta do senhorio direto.
Art. 254. O cancelamento da hipoteca só pode ser feito:
a) à vista de quítaçâo outorgada pelo
credor em instrumento púbnco,
b) mediante autorização escrita do
credor. com firma reconneoída:
c) em razão de processo admínístrativo, ou contencioso, em que o credor
tenha sido intimado (Código de Processo Civil, art. 698);
dj na conformidade do disposto no
art. 24 do Dec. lei nv 70 de 21 de novembro de 1966 (Cédulas Hipotecárias) •
Parágrafo único. Excetuadas as ní-,
poteses aqui previstas, a hipoteca. continuara gravando o imóvel, ainda quando registrada em nome do adquirente.
Art. 255. O registro, chllU9,11to não
cancelado, produz todos os seus efeitos
legais, ainda que. por outra maneira,
se prove que o título está desfeito.
anulado, extinto ou rescindido.
Parágrafo único. Aos terceiros prejudicados é lícito. em juizo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento ao seu registro.
Art. 256. O cancelamento não ')ode
ser feito em virtude de sentença ainda
sujeita a recurso.
Art. 257. Se. cancelado o registro.
subsistirem o título e os direitos dele
credor promodecorrentes. poderá
ver novo registro, o qual só produzirá
efeitos a partir da nova data.
Art. 258, Na matricula da propriedade que for loteada será averbado o
registro feito no livro nv 8. assim que
efetuado, com a indicação do número
de quadras e lotes e com a descrição
da área remanescente.
Art. 259. A inscrição da incorporação no livro nv 7 ou o do loteamento
no livro nc 8, só será canceracto:
a) em cumprimento de sentença;

°
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z» a requerimento do incorporador
ou do Ioteante, enquanto nenhuma
unidade ou lote for objeto de transação devidamente averbada. ou mediante o consentimento de tortos os compromissários ou cessionários. expresso
em documento por eles assinado, ou
por procuradores com poderes espeCia.1S;
C)

por mandado judicial.

Art. 260. As averbações relativas a
incorporação ou loteamento serão canceladas:
a) a requerimento das partes contratantes;
b) pela rescisão do contrato;
C)

pela abertura

de matrícula da

unidade autônoma ou do lote;
d) por mandado judicial.
CAPÍTULO IX

Do Bem de Família

Art. 261. A instituição do bem de
família far-sa-á por escritura pública.
declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de
S:La ramílte e ficará isento de execução
por díVida.
Art. 262. Para a inscrição do bem
de tamílía. o instituidor apresentará
ao oficial do registro a escritura pública de instituição. para que mande
publicá-la na imprensa local e, à falta, na da Capital do Estado ou do Território.
Art. 263, Se não ocorrer razão para
dúvida. o oficial fará a publicação, em
forma de edital, do qual constará:
I - O resumo da escritura, nome,
naturalidade e profissão do instituidor data do instrumento e nome do
tabelião que o fez, situação e característicos do prédio;
II - o aviso de que, se alguém se
julgar prejudicado. deverá, dentro em
trinta (3Q) dias, contados da data da
publicação. reclamar contra a instituição, por escrito e perante o oficial.
Art. 264. Findo o prazo do nv II do
artigo anterior Sem que tenha. havido
reclamação, o oficial transcreverá a escritura integralmente. 00 livro nc 3 e
fará a inscrição na competente matrtcura, arquivando um exemplar do
jornal em que a publicação houver sido

feita e restituindo o instrumento ao,
apresentante, com a nota da inscrição.
Art , 265, Se for apresentada reclamação, dela fornecerá o oficial ao instituidor, cópia autêntica a lhe testítuí-,
rá a escritura. com a declaração dehaver sido suspenso o registro, cancelando a prenotação.
§ 19 O instituidor poderá requerer ao,
juiz que ordene o registro, sem e-mbargo da reclamação,
§ 29 Se o juiz determinar que se·
proceda ao registro ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação.
competente para anular a instituição
ou de fazer execução sobre o prédio
instituído. na hipótese de tratar-se dedívida anterior e cuja SOlução se tornou tnexequível em virtude do ato da
instituição.
§ 39 O despacho do juiz será irrecorrível e. se deferir o pedido será transcrito integralmente, juntamente com o.
instrumento.
Art. 266. Quando o bem de família
for instituido juntamente com a transmissão da propriedade (Decreto-lei número 3 200, de 14.4.1941. art. 89 § 59),
a inscrição far-se-á Imediatamenteapós o registro da transmissão ou, se
for o caso, com a matrícula.
CAPíTULo

x

Da Remição do Imóvel Hipotecado

Art. 267. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no.
prazo legal, a citação dos credores llipotecártoa propondo, para a remição,
no mínimo, o preço por que adquiríu.
o imóvel.
Art. 268. Se o credor, citado não seopuser à remição, ou não comparecer•.
lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz ordenará por sentença, o cancelamento da nípoteca
Parágrafo único. No caso de revelia.
consignar-se-á o preço à custa do credor.
Art. 269, Se o credor. citado. comparecer e impugnar o preço oferecido,
o juiz mandará promover a licitação,
entre os credores hipotecários os' fiadores e o próprio adquirente, e.utortzando a venda judicial a quem ofere-.
cer maior preço.
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§ 1Q Na licitação, será preferido, em
igualdade de condições, o lanço do adquirente.
§ 29 Na falta de arrematante. o valor
eerá o proposto pelo adquirente.
Art. 270. Arrematado o imóvel e
depositado. dentro de quarenta e oito
(48) horas, o respectivo preço. o JUiz
mandará cancelar a hipoteca, sub-rogando-se no produto da vencia os direitos do credor hipotecário.
Art. 271. Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a divida,
requerer a remição, juntará o título e
certidão da inscrição da antertor e depositará a importância devida ao pLÍmeíro credor, pedindo a cítaçâo deste
para levantar o depósito e a do devedor para dentro do prazo de cinco (5)
dias remir a hipoteca. sob pena de ficar o requerente sub-rogado nos direitos creditórios, sem prejuízo dos que
lhe couberem em virtude da segunda
hipoteca.
Art. 272. Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão conclusos ao juiz para julgar
por sentença a remição perüda pelo segundo credor.
Art. 273. Se o devedor comparecer
e quiser efetuar a remição, notificarse-á o credor para receber o preço, ncando sem efeito o depósito realizado
pelo autor.
Art. 274. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução d.a hipoteca, a remição, que abrangerá a ímportêccte das custas e despesas realizadas, não se efetuará antes da primeira praça, nem depois de assinado
o auto de arrematação.
Art. 275. Na remição de hipoteca
legal em que haja interesse de incapaz
intervirá o Ministério Público.
Art. 276. Das sentenças que [ulgarem o pedido de remição caberá o \ e·
curso de apelação com ambos os efei-

tos.

Art. 277. Não é necessária a remição quando o credor assinar, com o
vendedor escritura de venda do imóvel gravado.
CAPí'I'ULO XI

Do Registro Torrens

Art. 278. Requerida a inscrição de
imóvel rural no registro Torrens, o
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oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acna
em termos de ser despachado.
Art. 279. O requerfmento será ínstruido com:
1 - os documentos comprobatórios
do domínio do requerente;
II - a prova de quaísquar atos que
modifiquem ou limitem a sua propriedade;
III - o memorial de que constem os
encargos do imóvel os nomes dos
ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados, e a indicação das respectivas residências;
IV - a planta do imóvel, cuja escala.
poderá variar entre os limites: 1:50am
(1/500) e 1:5.000m (1/5.000).
§ 19 O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras:
r - empregar-se-âc gomõmetroa ou
outros instrumentos de matar precísa0;
II - a planta será oríentaría segundo o mediano do lugar, determinada
a declínaçáo magnética;
111 - üxação dos pontos de referência necessarfos a verificações ulteriores e de marcos especíais, ügados a
pontos certos e estáveis .ias sedes nas
propriedades, de maneira que a planta
possa incorporar-se à carta gera! cadastral.
§ 2Q As plantas serão anexadas o memortal e as cadernetas das operações
de campo, autenticadas peta agrtmensoro
Art. 280. O imóvel sujeito a hipoteca ou ônus real não será admitido
a registro sem consentimento expresso do credor hipotecário ou da JJessoa
em favor de quem se tenha instituíuo o ônus.
Art. 281. Se o oficial considerar irregular o pedido ou a 'íocumentaçâo,
poderá conceder o prazo da trinta' ~30)
dias para que o interessado os regularize. Se o requerente não estiver de
acordo com a exigência do oficial, este
suscitará dúvida.
A.rt. 282. Se o oficial considerar em
termos o pedido, remetê-la-a a JUizo
para ser despachado.
Art. 283. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se
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entender que os documentos Justificam Federal do Rio de Janeiro e no lUSa propriedade do requerente, mandará
tituto NacionaJ do Cinema conrorrns.
a natureza da produção, para seguranexpedir edital que será aftxa-to no tugar de costume e publicado uma vez ça do direito do propríetário.
no órgao oficial do Estado e três (3)

vezes na imprensa local. se houver,
marcando prazo não menor de dOIS
(2) meses nem maior te quatro ~4)
meses para que se ofereça oposição.
Art. 284. O juiz ordenará, de onero
ou a requerimento da parte, que, à
custa do peticionário, se notífiquem do
requerimento as pessoas nele indicadas.
Art. 285. Em qualquer hipótese será
ouvido o órgão do Mínísténo Público,
que poderá impugnar o registro) por
falta ~e~prova completa rt,J.dominio ou.
preterição de outra formalidade legal.
Art. 286. Feita a pubücacao do. e~ital, a pe?soa que se Julgar com díreíto
sobre o Imóvel, no todo ou em parte,
poderá contestar o pedido no prazo de
quinze (15) dias.
§ 19 A contestação mencionará o nom~ ~ a residência do réu, ~ará a deac1;'Içao exata do imóvel e índícara iJS
direitos reclamados e os titulas em que
se fundarem.
§ 29 Se não houver contestação, e se
o Ministério público não impugnar o
pedido. o juiz ordenará que se inscreva
imóvel. que ficará, assim, submetido aos efeitos do registro Torrens.

°

Art. 287. Se houver contestação ou
impugnação, o proeedímeuco será 01'dínárío, cancelando-se, mediante mandado. a prenotação.
Art. 288. Da sentença que deferir,
ou não, o pedido, cabe o recurso de
apelação, com ambos os efeitos.
Art. 289. Transitada em julgado a
sentença que deferir o pedido, o oficial
inscreverá na matricula, o julgado.que
determinou a submissão do ímóve; aos
efeitos do registro Torrens, arquívando em cartório a documentação autuada.
TITULO VI
Do Registro da Propriedade i'Jiterána,
Científica

e ArtísttIJa

Art. 290. O registro da uropriedade
literária. científica e artística será feito na Biblioteca Nacional, na Esccía
Nacional de Música, na lI'-.:;únh NA.cíOnai de Belas Artes da Universidade

A!t. 291: Quanctp a P!OdUQllo for decarater misto, sera regtstrada no esta.ce.ecimento ma-is compa tíve! com a
nat':1reza predomm.ante da mesma: produção. podendo o Interessado regíst, á~
la em todos os estabelecimentos com os
quais tiver relação.
.
.
.
Art. 292. As obras Iíteraríaa e creuttrícas, cartas geográficas e quaisquer
outros. escri~os, in~lusive cornpo~l\:õei:i
teatrais. serao registradas na Btblícteca Nacional; as composições musícais, na Escola jcacíonal de Música, e
as obras de caráter artístico. inclusive
fotografias, na Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal ti
o
Rio de Janeiro; as obras cinematográficas, no Instituto Naefonal do Cinema.
Art. 293. Para obter o registro, o
autor ou proprietário, nos termos da
lei Civil. da obra original ou ~rwduzjda, divulgada por tipografia, litografia,
gravura. modelagem ou qualquer outro seIstema de. reproduçac. devera 'equerê-Io, por SI ou por crocu redor. ao
~Iretor do estab~leC1.men~o que competu e, ai.. depositará dOIS oxemplarea
em perfeito estado de couserveea»
§ 19 .AJ3 composições teatrais po.
derão ser registradas mediante duas
cópias datilografadas, rubricadas pelo
autor.

§ 29 As obras de pintura arquítetura, aesenno, .na..o, gravuras cSboços ou de outra natureza mediante dois exemplares das respectivas fotografias, perfeitamente nítidas, con,
feridas com o original, com as Iímensões mínimas de 0,18 m x 0,24 ID.
§ 39 As obras cinematográficas s~
râo registradas mediante termo Iavradc no Livro correspondente, na
forma do artigo 297, e depósito de
dois exemplares das películas ao Instituto Nacional do Cinema.

Art. 294. A cada obra a
gistrada deverá corresponder
querimento, no qual se tará
ção expressa da naclonalídade

ser reun redeola.rae do do-
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micílio do autor, da nacíonaüds.de e
do domicílio do proprietária atual no
caso de ter havida transferência de
direitos, do titulo da obra, do lugar
e do tempo da publicação do:;:stema de reprodução que houver sido
empregado e de todos os oaracterístdcos que à mesma obra terem essen,
ciala. de modo a ser possrvel dtstmgul-Ia. em todo o tempo, de qualquer
outra congênere.
Parágrafo único. Qualq'uer dos colebcrador-es da obra feita em comum
poderá requerer o registro.
Art. 295. O diretor do estabelecimento em que tiver de se efetuar
o registro poderá exigir, quando julgar necessário, prova da nacionalidade e do domicílio do autor ou do
proprietário, bem como a do tempo da
publicação.
Art. 296. No caso de perrrüssào
para ser traduzida ou reduzida a compêndio alguma obra não entregue ao
domínio comum, assim como no de
contrato de edição ou no de eessâo
e sucessão, é indispensável que se
faça a respectiva prova.
Art. 297. Haverá para o registro,
em cada um dos estabelecimentos:
um livro especial que será aberto e
encerrado pelo diretor e no qual será lavrado, em relação a cada obra.
um termo diferente, que conterá um
número de ordem e todos os esclarecimentos necessários e que será assinado pelo secretário.
jI.a-t.

298

Um aos exemptaaes de,

posrtauos "será arquivado na secretaria, devidamente aeondictonadc, e
o outro será destinado às -oiecôes do
estabelcimento. sendo iencacos. em
ambos, o número de ordem e a data
do registro e aplicado um carímbc
com o nome do estebelcímecto e .as
palavras "Direitos do autor."
Art. 299. A certidão do registro,
assinada pelo secretário e auten . .t oada pelo diretor. conterá a transcrfçâo
integral do termo, com o número de
ordem e do livro em que o registro
foi feito.
A certidã-o do
Parágrafo umco.
registro induz, salvo prova em conbrárto. a propriedade de. obra..

Art. 300. Se duas ou mais pessoas
requererem, simultaneamente. o regastro de uma mesma obra, ou de obras
que se pareçam idêmícas ou sonre
cuja autoria se tenha suscita.co dIScussáo ou controvérsia, não se fará
o registro, antes que seja -esorvteo,
por acordo das partes ou no JUIZO
competente a quem cabem os dueitos do autor.
Art. 3'01. proceder-se-a do mesmo
modo quando, depois de efetuado o
registro de uma obra, for ele novamente requerido em nome de outra
pessoa caso em que, sendo decidido
que os diretos cabem ao áltdmo requerente, se lavrará novo termo de
registro, fazendccse o cancelamento
do an terior.
Art, 302. A margem 'os termos
de registro serã-o averbadas as cessões, transterencias. contratos
de
edição e mais atos que disserem respeito à propriedade, que J::; .nteressados queiram tornar conhecidos de
terceiros.

Art. 303. A relação das obras registradas será publicada mensalmente, 0-0 D1ário Oficial.
Art. 304.
Da decisão do diretor,
admitindo ou negando registro, havem recurso para o Ministro de Es ..
tado a que estiver subordinado o estabelecimento, sem prejuízo da açã-o
judicial para registro, cancelamento
ou averbação.
Parágrafo único. O diretor do estabelcimento poderá ouvir prevíamente o parecer da Congregação, bem CO_
mo do Conselho Nacional do Direítc
Autoral.

TíTULO

VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 305. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro
fazer rigorosa físcahzação do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do oficio.
Art. 306. Os emOlUmentos devidos
pelos atos relacionados com a primei-
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ra aquisição imobiliária,
financiada
pelo Banco Nacional da xao.tecao,
serão reduztdcs em 50 %.
§ 19
A transcnçâo,
tnscnçao e
averbações relativas à aquísiçâc de
casa própria em que for parte Cooperativa Habitacional eerâo considerados, para o efeito do cálculo de emolumentos, um ato apenas, ráo podendo exceder a sua cobrança o 'tmlte corresponde a 40 % (quarenta por cento) do salário-mimmo regional.
§ 2Q OS emolumentos e custas devidas pelos atos de aquisição de ímo .
vcís pelas Cooperativas Habítacionals
CCOHABS) e os de averbaçáo
r.e
construção estarão sujeitos às Iirrutações seguintes:
a)
imóvel de até 60m2 de área
construída: 10 % (dez por cento' do
salário-mínimo;
b)
de mais de 60m2 e até 70m2
de área construída: 15 % quíuze por
cento) do salário-mínimo; e
c) de mais de 70m2 e até 80m2 de
área construída: 20 % (vinte per cento) do salárío-mínlmo ,
§ 3g
Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento ru,
ral serão cobrados de acordo com a
Iegtslação federal.
Art. 307.
Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio
público, para a formação ou integralízaçâo do capital de sociedade por
ações da admínístraçâo indireta ou
para a formação do patrimônio de
empresa pública, o ofical do respectivo registro de imóveis fará o novo
registro em nome da entidade a que
os mesmos forem incorporados
ou
transferidos, valendo-se, para tanto,
dos dados. característicos e aonf-onteções constantes do anterior.
§ 19
Servirá
COmo título bànu
para o novo registro o Instrumento
pelo qual a incorporação li transferência se verificou, em cópia autêntica, ou exemplar do órgão oficial "'10
qual foi aquele publicado.
§ zv Na hipótese de não ccmcidência das características do imóvel COm
as constantes do registro existente,

deverá a entidade, ao qual foi o mesmo Incorporado ou transferido. Pl"Omover a respectva correção medían;
te termo aditivo ao instrumento de
incorporação ou transferência e do
qual deverão constar, entre outros
elementos, seus lim.tes ou ..ontrontações, sua descrição e ceractcnaação

§ 39 Para fins do registro de que
trata o presente artigo, considerarse-á, como valor de transferência
dos bens o cons ante do instrumento
a que alude o § 1':'.
Art. 3{)8. O encerramento dos nvros em uso, antes da vigência doa
presente lei, não
exclui a validade
dos atos neles registrados nem Impede que neles, se façam as averbáções e anotações posteriores,
Parágrafo único.
Se a averoa-,
çâc ou anotação dever ser feita no
Livro n.o 2 do Registro de 'móveis pela presente lei. e não houver
espaço nos anteriores livros de Transcrição das 'I'ransmíssões, será aberta.
a matrícula do imóvel. nos termos
do artigo 235>, parágrafo único, desta lei.
Art. 309, Aplicam-se aos registros
referidos no artigo 19 , § 19, íncisoa
I, II e In, desta lei, as disposições
relativas ao processo de dúvida no
registro de imóveis,
Art. 310.
Esta lei entrará -m
vigor, em todo o território acíonal
no dia te de julho de 1974 re ccaada
a Lei nc 4.827. de 7-3-1924 e OS Decretos nos 4.857, de 9-11-1939 5.:nS.
de 29-2-1940 e 5.553, de 6-5-:94Ü e o
Decreto.dei nc 1.00::1, de 21-10-1~69.
Nesse dia lavrarão os oficiais termo
de enceramento nos livros e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados, podendo ser aproveitados os livros antigos, até o seu
esgotamento, mediante autorização
judicial e adaptação aos neves modelos, sem prejuízo de cumprtmento
integral das disposições desta
rol,
iniciando-se nova numeração.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152:" da Independência e 85.0 da.
R.epública.
EMÍLIO G.

Alfredo
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Protocolo

REGISTRO

DE

!

I~16vEIS

PROTOCOLO
Livro n,o 1

N°

"

Data

,
Ql1alidn<!e
ti\<<lr,

NO;.;E DO ,tPRESEXTA1'<"'TE

ordem

co

I

/.1';0:

An,,1c_ccc_' "

1

OI'e """ces

I

DJmensoos Maltlmas
Altll"'-

: O,55m

l.~--=-~ra:

O,40m

l";EGISTRO ilE Dlon:1S _ 110de:" ,10 Li"ro n. O 2 _ Registro Geral
REGISTRO GERAL

1-1

REGISTRO DE IMÓVEIS
ANO:
MATRÍCULA N,"

Dunonsó"" Mftxlmas
Altura : O,50m
Largura: O,40rn
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n"'GISTRQ DE UIó\'EIS _ ',lod<Jo do Livro n" 3 _ Auxiliar

"

REGISTRO DE IMóVEIS<

LIVRO AUXILIAR

livro n." 3

ANO:

ner. MS

N.o

Dala

"

ordem

demais
livros

REGISTRO

AVERBAÇõES

Dllllenwcs l>íáxJm"",
Alturil.

: O,55m

LargUra: O,1Om

it~GlS'l'JtO

Dl; IMÓVmS _ l'tio<\c11> dO tino n" 4 _ lteglstros DJvetSOS
REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTROS DIVERSOS

Livro n.· 4

N.o

"

ordem

~'"

ANO:

REGISTRO

,.

Dllllensocs •.•axlm:u;
Altura : O,55m
Larrrura; o-.40m

AVERBAÇõES
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:REGISTRO DE nlõVEIS

-."Ioite!o do Livro n,e 5 -

Tt"li~3dor

REGISTRO

Real

De IMÓVEIS

INDICADOR REAL
Livro n,"

ANO:

1;

N"

"

ordem.

Jl.<>fcrcnciasaos
demai<; Uvros

Identificaçãc> d" lmó"el

Anotações

))imensocs Máximas

't~~a; g:~~:

REGISTRO DE Dló\'EIS _ Moitelo ito Livro n,O G _ Initicador Pe=al
REGISTRO

D'

IMÓVEIS

INDICADOR PESSOAL
Livro n.O G
N."

"

otdem

ANO:
PESSOAS

Refcrcnclas aos
dcm~is livros

))lmcnS\les Maxlmas
Altura : c.ssrc

Largu.a: O,40m

Anotaç6es
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:'tI<>delo do Livro nO 7 _

REGISTRO DE L"CORPORAÇ(1CS

REGISTRO

D'

I!'ICORPO~

IMóVEIS

vc o as

Livro D.o 1

N.'

"

ordem

ANO:

D""

REGiSTRO DE AVERBAÇOES

pímecsocs :Máximas
Alt= : O,55m
Largur~ : O,40m

REGIS'l'ltO DE móVEIS - Modelo do Uvra n.o S -

LO'l'EAME~TOS

REGISTRO

ne

IMÓVEIS

.LOTEAMENTOS

Livro D." S

N..'

"

Dala

.~NO:

REGISTRO DE AVERaAÇCES

ordem

D!menSOes Máximas
Altura

: O,55m
Cl,40m

LaJ:~:

229

ATOS DO PODER _LEGISLATIVO
LEI N.O 6.016 -

DE 31 DE DEZEMBRO

DE 1973

Altera dispositivos do Decreto-lei número 1.004, de 21 de outubro de 1969,
que instituiu o Código Penal.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

irei:

Art. 1.0 O Código Penal instituído pelo Decret.o-lei
outubro de 1969, vigorará com as seguintes alterações:
"Art. 6." Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo
-u em parte, bem como onde se produziu ou deve-ia produzir-se o resultado.
Art. a,o
.
1-

n.s

1.004, de 21 de
Lugar do

crime

.

contra o patrimônio ou a fé pública da
União. de Estado, de Território. de Município do
Dtst rtto Federal, de empresa pública, sociedade de
e-onomta mista. autarquia ou fundação Instituída
pelo Poder Público.
Art. 12. As regras gerais deste Código eolicamse aos fatos incriminados por lei especial se esta
não dispuser de medo diverso.
b)

Art. 14.

.

especial

.

Paràgrato único. Salvo disposição em contrário,
pune-se a tentativa com a pena correspondente ao
crime consumado, diminuída de um a dois terços.
Art. 17. .
.
1-

r.eetstecãc

Pena de
tentativa
Crime doloso e
crime culposo

.

II - Culposo. quando o ag-ente deu causa ao
resultado por Imprudência, negligência ou impericia.
Art. 19.

..

..

Art. 20.

A pena pode ser atenuada ou substt-

Agravacão pelo
resultado
Erro de DIreIto

tuída por outra menos grave, quando o agente, por

escusável ignorância ou errada compreensão da lei,
supõe licito o fato.
Art. 22. .
.
§ 2." Se. no caso do artigo, é também atingida
a pessoa visada. ou. no caso do parágrafo anterior,
ocorre ainda o tesnltado pretendido. aplica-se a regra do artigo 65, § 1,°.

DuplicJdade de
resultado

Art. 24.

..
.
sob coação moral írresrstivel ;
Art. 26. Nos casos do artigo 23 e do artigo 24,
letras a e b, se era possível res'atír à coação. ou se
a ordem era manifestamente ilegal; ou. no caso do
artigo 25, se era razoavelmente exigível o sacrifício
do direito a-meaçado. o juiz. tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a. pena.
Art. 32. Não é igualmente Imputável o agente
que, por embrtaguea completa, proveniente de caso
fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou
a)

Coação moral
AtenuaQão
de pena

Embriague.
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da omissão. inteiramente Incapez de entender o caràter Iücito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
parágrafo único. A pena pode ser reduzida de
um a dOIS terços, se o agente, por embriaguez provemente de caso fortuito ou força maior, não postempo da eção ou da omissão, a plena
suia,
capacidade de entender o caráter Ilícito do fato ou
de determmar-se de acordo com esse entendimento.
Art. 33. O menor de dezoito anos é inimputável.
Art. 34. Os menores de dezoito anos ficam
sujeitos às medidas educativas, curativas ou disctphnares determinadas em leis especiais.
Art. 37. A pena de reclusão e a de detenção

ao

Menores

Fim da pena

devem ser executadas de modo que exerçam sobre

o condenado uma individualizada ação
no sentido de sua recuperação social.

educativa,

§ 3."') A pena de reclusão não superior a dois
anos pode ser substituída pela de detenção, desde
que o réu seja primário, de nenhuma ou escassa
periculosidade, e tenha realizado, salvo impossibilidade econômica, a reparação do dano antes da sentença.

Detenção
substdtutdva

§ 5.° Os menores de vinte e um anos cumprem
pena, em local Inteiramente separado do destinado
aos adultos, ou em secção especial do mesmo estabelecimento.

Art. 38. As penes privativas de liberdade serão
cumpridas;
I - em estabelecimento penal fechado;
II - em estabelecimento penal aberto.

Cumprimento de
pena privativa
de liberdade

§ 1.° O estabelecimento penal fechado será de
segurança máxima.
Nele cumprirão pena:
a) os condenados por tempo igualou superior
a seis anos de reclusão ou oito anos de detenção;
b) os condenados por tempo inferior a esses limites, que sejam de acentuada periculosidade.
§ 2.° Não é permitido o isolamento diurno do
condenado. salvo quando o exija a disciplina ou outro
interesse relevante.

Estabelecimento
penal fechado

§ 3."') O estabelecimento penal aberto será instalado, de preferência, nas cercanias de centro urbano. Nele cumprirão pena, em regime de semi-liberdade. os condenados por tempo inferior a seis anos
de reclusão ou oito anos de detenção, que sejam de
escassa: ou nenhuma periculosidade.
§ 4.° A internação em estabelecimento penal
aberto também constituirá fase de execução, podende atingi-la o. condenado cuja periculosidade tenha
cessado ou diminuído.
§ 5.° Se o condenado fugir, será. transferido

Estabelecimento
penal aberto

para estabelecimento penel fechado.
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Art. 40. Quando o condenado for primário e de
nenhuma ou escassa periculosidade, poderá o JUIZ
determinar que a pena privativa de liberdade seja
cumprida sob o regime de prisão-albergue:
1 ~ desde o início da execução, se a pena não
ror superior a três anos;
11 após completado um terça da execução.
se excedido esse limite e ouvido o Conselho Penítenctàrto.
§ 1." No regime de prisão-albergue, o condenado
poderá exercer, fora co estabelecimento penal e
sem vtgrlância, atividade profissional e freqüentar
ínstrtutção de ensino, sujeito às condições espectfícadas na sentença de concessão do regime.
§ 2.° Se o condenado fugir, será transferido para
estabeleclmento penal fechado, não se lhe concedendo ma ts a prisão-albergue.
Art. 44. A pena de multa consiste no pagamanto, ao Tesouro Nacional. de uma soma em dinheiro. que é fixada em dias-multa
Seu montante
é, no mínimo um dia-multa e, no máximo, trezentos
e sessenta dias-multa.
s L" O montante do dia-multa é fixado seaundo o prudente arbítrio do juiz mas não pode ser
interior ao valor de um trtaéslmo do salário-mínimo,
nem superior a um terço dele.
§ 2.' Para os efeitos penais. considera-se o
major satarto-mmimo mensal o vigente no País, ao
tempo do fato.
Art. 46. A pena de detencâo não subertor a
seis meses oooe ser subst.itufda pela de multa, desde

que () condenado seta primário. de escassa

'111

Prisão-albergue

Multa

Ptsacão do
dia-multa
Salârto-mínmo
Multa
substitutiva

ne-

rmuma pertculostda.de fi tenha reallzn do salvo tmoossibilidade econômica, a reparacão do ría no >l.nt.e-f' na
sentença se é de esperar que q multa h%lstt;> oa ra
servtr .-lo(" artve-tênr-ta . NR ronVPl'.<:í'jn ';J, cada dia de

detenção corresponderá um dta-m-rlta.
Art. 48

SE' o condenado P insolvente m!>.'" nos-

sul capactdarte raborat.tva. tode Sf'f-lhp permitiria,
n8,0; (',ondiçõP-s f1x~rlaf' pelo iüiz ('> ressate .iil- mutt.a.
memante desconto da r-ermmeraçâo de trabatho livre em otn-as públicas, empresa pública. atrtarouia.
soctecade de economia mista ou fundação instituída
pelo Poder Público.
Art. 52. .
.
§ l " Oiuiz. na sentença. declarar-á ') vrau de
periculosidade do condenado, classificando-a de:
1 - acentuada, quando:
al o exame dos elementos e ctrcunstâncía.s referinos neste a.rtteo indicar que o agente tem inclinação para o crime;
bl tratar-se de criminoso habitual (artigo 64,
§ 2.°); ou
c) tratar-se de criminoso por tendência (artigo
M, § 3.').

Pa,p.""tn",nto com
pr~<'t,R{'ãn

de

trabalho livre

De{'la"l'te~"'"

ile
perlculcstdade
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LI - escassa, quando o exame dos elementos e
circunstâncias referidos neste artigo evidenciar a
probebhídade de

rápida

regeneração

do

agente,

desde que submetido a medida reeducatíva.
UI ~ nenhuma, quando o exame dos mesmos
elementos e circunstâncias evidenciar a desnocesaídade do emprego de medidas reeducatívas.
§ 2.0 A periculosidade, declarada na sentença,
será revista no curso da execução da pena, por iniciativa do condenado, do diretor do estabelecimento,

Revisão da
declaração de
periculosidade

do Conselho Penitenciário ou do juiz.

Art. 54. Desprezam-se, na pena privativa de liberdade. es frações de dia e, na multa, as frações
doe

crs

Frações não
computáveis

1.00.

Art. 56.
I! -

..

.
..

"1) contra criança, velho, enfermo ou quem tenha a capacidade de defesa de qualquer modo reduzida;"
Art. 64. Tratando-se de criminoso habitual ou
por tendência, a pena a. ser imposta será por tempo
indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente ao crime cometido, que constituirá a duração
mínima da pena privativa de liberdade, não podendo ser inferior à metade da soma do mínimo com
C' máximo cominados.
§ 1." A duração da pena indeterminada. não
pode exceder a dez anos, após o cumprimente da
pena fixada na sentença.
§ 2.° Considera-se criminoso hebítual quem:
a)
reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, em período de tempo
não superior a cinco anos, descontado o que se refere
a cumprimento de pena;
b) embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a
sínco anos, quatro ou mais crimes da mesma natureza
e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas
circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto,
acentuada inclinação para o crime.
li 3." Considera-se criminoso por tendência quem,
cela sua periculosidade, motivos determinantes e
meles ou modo de execução do crime, revela ex"racrdtnártas torpeza, perversão ou malvadez.
Art. 65. Quando o agente. mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não. as penas prtveüvas de liberdade
aplicam-se cumulativamente.
§ 1.° Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes a que se
cominam penas privativas de liberdade, lmpõe-se-Ihe
a mais greve, ou, se da mesma espécie, somente
uma delas, aumentada, em. qualquer caso, de um
sexto até a metade. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios

Criminoso
habitual ou por

tendência-

Limite da pena
indeterminada

Concurso
de crimes
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autônomos, as penas privativas de liberdade aplicam-se cumulativamente.
§ 2.° Na hipótese da primeira parte do parágrafo anterior, a pena não pode ultrapassar a que
seria imposta se os crimes resultassem de mais de
uma ação ou omissão.
Art. 66. Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devam
os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, ímpõe-se-Ihe a pena de um só dos crimes.
se idênticas, ou a mads grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
§ 1.0 Não se conhece a continuação quando se
trata de crimes que, de qualquer modo, ofendam
bens Jurídicos inerentes à pessoa. salvo se as ações
ou omissões sucessivas são dirtgídae contra a mesma vitima.
§ 2.° Não é igualmente reconhecida a continuação no caso da letra b do § 2.° do art. 64.

Crime
continuado

Art. 67. As penas privativas de liberdade. aplicadas cumulativamente, unificam-se do modo seguinte:
I - se são da mesma espécie, a pena única é a
soma de todas;
II - se de espécies diferentes. a pena única é a
de reclusão, aumentada da metade da pena de detenção, ou, se houver mais de uma, da metade da
soma das penas de detenção.

Pena
unificada

Parágrafo único. Salvo o caso de crime praticado depois de Inícíado o cumprimento de pena, a
duração da reclusão não poderá ultrapassar de trinta
anos e a de detenção de quinze anos.

Limite da pena
privativa de
liberdade

Art. 68. Suprima-se.
Art. 69. (Renumeração para Artigo 6R) - No
concurso de crime e contravenção, a pena de reclusão ou de detenção absorve sempre a> de prisão, mas
é aumentada à razão de um dia de reclusão ou detenção por três dias de prisão.
Art. 70.

Concurse de
crime e
contravenção

Renumeração para Artigo 69.

Art. 71. (Renumeração para Art. 70) - A
execução da pena privativa de liberdade não superior a dois enos pode ser suspensa por dois a seis
anos, se o condenado for primário, de nenhuma.
ou escassa. periculosidade e tiver demonstrado o
sincero desejo de reparar dano.

Pressupostos da
suspensão

A suspensão poderá ser simples ou mediante regime de prova, aplicando-se a primeira ao
condenado de nenhuma periculosidade e a segunda
ao de escassa periculosidade.
§ 2.° A suspensão não se estende à pena de multa
ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.

Espécies de

°

§ 1.0

suspensão
Penas e medidas
não suspensas
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Art. 72. (Renumeração para Art. 71) A sentença específfcará as obrigações e proibições a que
fica sujeito o condenado no regime de prova, e o
cumprimento delas será fisc-alizado, quando possível,
por pessoal especializa-do.
Art. 73. (Renumeração para Art. 72)
.
§ 1.0 A suspensão pode ser também revogada,
se o condenado deixa de atender a qualquer das
obrigações ou proibições constantes da sentença.
§ 4.° A suspensão será revogada se, no curso
do prazo, vier o juiz a tomar conhecimento da existencía de motivo anterior impeditivo da concessão.
Art. 74. Renumeração para Art. 73.
Art. 75. (Renumeração para Art. 74\ O condenado à pena privativa de libe-rdade pode ser liberado condicionalmente, desde aue:

Revogação
facultativa

Requisitos

Parágrafo único. Se o condenado é primário
e menor de vinte e um anos ao tempo do fato ou
maior de setenta ao tempo da sentença. o prazo de
cumprimento da pena pode ser reduzido a um. terço.
Art 76. (Renumeração para Art. 75)
".
~ 1." O Juiz fixará um período de prova" entre
três e cinco anos.
Ar-ts. 77 a 79. Renumeração para Arts. 76 a 78,
respectivamente.
Art. 80. (Renumeração para Art. 79) .. ,., ...•
T - por tnfracâo penal cometida durante a vigência do benefício;
TI .- por inf'tacão penal entertor salvo se unittcadas 8~ uenas. ainda fica satisfeito o requisito
do artigo 74, n." I.

Jlll1,le do
condenado

Paráeraf'o único'), () tuts pode também revovar o
ltvramento se o Itberado detxe r'k<=> r-umprtr ()1T",lrm"'r

Revn,,"~(';~o

c1n-.Q nhril!:'Içn.p..,; constantes da

sentenca 0U p tr-re-orrtve'mente condenado por mntivo n;:> infr"'cã,Q penal,

a pena que não seja privativa de liberdade
A r-ts . R1

f'

R'2.

Renumeração para Arts. 80

€ 81,

respectiva mente.
Art 83. (Renumer1'lcão para Art. 82) ,
'.
Parám-nfo (mico. F.n1Jin::lr~-g.p à f1ll"r_~() n{,hlica
a nue P: F'"p.rrir]~ em p.ntirlari.p rl~ direito m',h1irn.
emm-esa -púhlir1'l "luh:1r('!l'iq, snr;p(j,,,,r1.e dp p.,., .....-iomla
mista 0'J fundacâo tnst.ttuída pelo Po-der Público,
Art. 84.
T _

I)

(Renumeração para Art. 83)

.

eondenedo a pena privativa de lih.prr'jqi!.e

pnr ,..ri,.,.,p nr<>tiraàc com violação de dever inerente
à função pública:
TT _ Q condenado por outro crime à cena àe
reclusão pn-r m1'l;R ne dois anos, ou de detenção por
mais de quatro anos.
Art. 85. (Renumeração para Art. R4)
Art. 86. (Renumerfaçãc para Art. 85)

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

facultativa
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Parágrafo único. Ao condenado a pena privativa de liberdade por mais de dois anos, seja qual
for o crime praticado, fica suspenso o exercício do
pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto durar a
execução da pena ou da. medida de segurança, ímposta em substdt.ríção (artigo 93).
Art. 87. (Renumeração para Art. 86)
Art. 88. (Renumeração para Art.. 87) - Salvo
os rasos do artigo 83, n.s II, e do artigo anterior, a
imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença.
Art. 89. (Renumeração para Art. 88).
Art. 90. (Renumeração para Art. 89). A publicação da sentença irrecorrível é decretada de ofício pelo juiz, sempre que o exija o interesse público.
Art. 91. (Renumeração para Art. 90).
Art. 92. (Renumeração para Art. 91) - As
medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais.
l.n Sâo medidas pessoais:
1 - a internação em manicômio judiciário;
LI - A Internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao menícômlo judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em secção especial de um ou de
outro:
lU - a mterdição do exercício de profissão;
IV - a cassação de licença para direção de veículos motorizados;
v - o exílio local;
VI - a proibição, de freqüentar determinados
lugares.
§ 2." São medidas patrimoniais:
I - a interdição de estabelecimento industrial
ou comercial ou sede de sociedade ou associação;
11 - o confisco.
Arts. 93 a 95. Renumeração para Arts. 92 a 94,
respectivamente.
Art. 96. (Renumeração para Art. 95)
§ 4" A interdição de profissão. nos termos deste artigo e seus parágrafos. é aplicável ainda Quando o autor do fato vem a ser absolvido por tnimputabilidade.
Art. 97. (Renumeração para Art. 96). Ao
condenado por crime cometido na dtrecâo ou -r.p.ln,_
ctonadamente à direção de veículos mo-orfzartos
deve ser cassada a licença para dirigir veiculo. pelo
prezo mínimo de um ano, se as clrcunstãnclas do
raso ou os antecedentes do condenado revelam a sua
inaptidão para essa atividade.
§ 1." O prazo de Interdlcão íntcla-se na conformidade do disposto no § 1.0 do artigo anterior.
Arts. 9fl a J10. Renumeração para Arts . 97 a
'.09, respectivamente.

*

Suspensão do
pátrio poder,
tutela ou
curatela

Imposição da
pena aeessõrta

Publicação
da sentença

Espécies de
medida de
segurança

Oassacâo ee
It-ença para
dirigir veículos
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(Renumeração para Art. 110).

§ 1.° A prescrição, depois da sentença condenatória com transito em julgado para a acusação, regula-se também pela pena imposta: e verifica-se nos
mesmos prazos.
§ 2.°

..........................................•

Superveniência
de setença
condenatória com
trânsito em
julgado para a
acusação

nos crimes permanentes ou continuados, de
dia em que cessou a permanência ou a continuação;
c)

Arts. 112 e 113. Renumeração para Arts. 111 e
112, respectivamente.
Art. 114. (Renumeração para. Art. 113). São
reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de
vinte e um ou, ao tempo da sentença, maior de setenta anos.
Arts. 115 e 116. Renumeração para Arts. 114 e
116, respectivamente.
Art. 117.
§ 2."

(Renumeração para Art. 116) "" ...

.....................•...................••

a)
em favor dos que foram reconhecidos pertgoscs. salvo prova de cessação de periculosidade;
b) em relação à inabilitação para o exercício
do pátrio poder, tutela ou curatela, se imposta por
crfme contra os costumes, cometido pelo condenado
em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.

Arts. 118 a 120. Renumeração para Arts. 117
a 119, respectivamente.
Art. 121. (Renumeração para Art. 120) .....
§ 1.0 Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o
dommío de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a
a pena, de um sexto a um terço.
§ 4.°
A pena pode ser agravada se o homicídio
CUlposo resulta de inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítdme.

Minoração
facultativa
da pena
Aumento
de pena

Arts. 122 a 124. Renumeração para Arts. 121
a 123, respectivamente.
Art. 125. (Renumeração para Art. 124)
Art. 126. Renumeração para Art. 125.
Art. 127.
Art. 128.

(Renumeração para Art. 126)
Renumeração para. Art. 127.

Art. 129. (Renumeração para Art. 128). Empregar violência contra mulher, cuja gravidez não
ignora ou é manifesta, causando-lhe o aborto:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, além
da pena correspondente à violência.

Forma qualificada pelo
resultado

Aborto
pretgrdolose
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Art. 130. (Renumeração para Art. 129). Não
constitui crime o aborto praticado por médico, quando é o único recurso para evitar a morte da gestante.
Parágrafo único. No caso previsto neste artigo,
deve preceder, sempre que possível, a confirmação
ou concordância de outro médico.

Aborto
terapêutleo

Art. 131. Renumeração para Art. 130.
Art. 132. (Renumeração para Art. 131).
§ 4.° Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir
a pena, de um sexto a um terço.

Minoração
facultativa
de pena

§ 5.° No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do
parágrafo anterior, o juiz pode substituir .a pena
de detenção pela de pagamento de dois a cinco
dias-multa, ou deixar de aplicar qualquer pena.
Art. 133. (Renumeração para Art. 132).
Parágrafo único. A pena é aumentada de um
terço se ocorre qualquer das hipóteses do § 4.° do
art. 121.

Substituição
de pena

Art. 134. (Renumeração para
lesão corporal é leve, somente se
representação.
Art. 135. (Renumeração para
Art. 136. (Renumeração para

Ação pena'!

§ 1.0 Se,
tesão grave.

Art. 133). Se a
procede mediante

Aumento
de pena

Art. 134).
Art. 135).

em conseqüência do abandono, resulta

reclusão, até cinco anos.
2.° Se resulta morte:
Pena - 'reclusão, de quatro a doze anos.

Pena -

Formas
quanücauas
pelo resultaüc

§

§ 3.° As penas são agravadas:
I - se o abandono ocorre em lugar ermo;
II - se o agente é ascendente, descendente,
cônjuge, irmão, tutor ou curador da. vítima.
Art. 137. (Renumeraçâo para Art. 136)
.

Agravação
da pena

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão grave, a pena é aumentada de metade; se resulta
morte, a pena é duplicada.

Formas
qualificadas pelo
resultado

Art. 138. (Renumeração para Art. 137). Deixar
de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada
ou a inválido ou ferido ao desamparo, ou a pessoa:
em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses
casos, desde que possível e oportuno, o socorro da
autoridade pública:
Pena - detenção, até seis meses, ou pagamento de dez a quarenta dias-multa.

Omíssâo de
socorre
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§. Lo A pena. é detenção, de seis meses a dois
anos, se a natureza do socorro necessitado pela vítima. correspondente as habilitações profissionais do
omrtente.

Formas
qualificadas

§ 2." A pena é aumentada de metade se da omíssão resulta lesão grave, e triplicada, resulta morte.

Aumento
da pena

Art. 139.

(Renumeração para Art. 138), ..... ,

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão grave,
a pena e reclusão até quatro anos; se resulta morte,
reclusão, de dois a dez anos.
Arts. 140 a 143. Renumeração para Arts. 139
a 14:t, respectrvamente,
Art. 144. (Renumeração para Art. 143)
.
Parágrafo ÚnICO.

O 'Juiz pode deixar de apli-

Formas
qualificadas pelo
resultado

Isenção de pene

car a pena:
1 - se o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a íruuna:
11 - no caso ue retorsão imediata, que consista
em outra injúria.
Arts. 145 a 148. Renumeração para Arts. 144 a
14'1, respectivamente.
Art. 149. (Renumeração para Art. 148). Não
constitui Injuria ou díramaçào:
Art. 150 a 152. Renumeração para Arts. 149 a
151, respectivamente.
Art. 153. (Renumeração para Art. 152).

Exclusão
erfmg

d~

§ 1.0 As penas aplicam-se cumulativamente e
em dobro, quanco, para a execução do crime, se reúnem duas ou mais pessoas OU há emprego de arma.
Art. 154. (Renumeração para Art. 153) ...••••

Aumeno
de pena

Parágrafo único. Somente se procede mediante
representação.
Art. 155. (Renumeração para Art. 154).. ,
.

Ação penal

§ 3.°

••••••••••.....••.••.•••........•..•..•••••

reclusão, de quatro a doze anos.
Art. 156. Renumeração para Art. 155.

Pena -

Art. 157. (Renumeração para Art. 156). Realizar ajuste que tenha por objeto pessoa humana:
Art. 158. (Renumeração para Art. 157),
.

Ajuste sobre
pessoa humana

§ L" Se o crime é cometido durante a noite ou
em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou
ue arma, ou mediante arrombamento, ou por duas ou
mais pessoas:

Forma
qualificada

§

3."

•...••••••.......•.....•••.•..•.......••.•

II - a qualquer hora do. dia ou da noite, em
caso de crime ou desastre.
Art .. 159. Renumeração para Art. 158.

ATOS
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Art. 160. (Renumeração para Art. 159). Abusar
da condiçao de diretor, membro de conselho, sacio
ou empregado de estabelecimento -comercial, índustrraí 0:1 CiVIl para, no todo ou em parte, desviar,
sonegar, subtrair ou suprrmír correspondência ou
revelar a estranho o seu conteúdo;
Arts. 161 a 163. Renumeração para Arts. 160 a
162, respectivamente.
Art. 164. (Renumeração para Art. 163). Ressalvadas as hipóteses do artigo 161, nos casos desta
Seção somente se procede mediante representação.
Art. 165. (Renumeração para Art. 164). . .....
§ 1.0 Se o agente é primário e de pequeno valor
a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, dímmuí-Ie de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.
§

4.°

Violação de
eorrespondéncía

de empresa

Ação Penal

Furto atenuado

.

reclusão, de dois a oito anos, e pagamento de vinte a oitenta dias-multa.
Pena -

§ 5.°

....•......••••••••••.......•.••••••.•. , .••

IV -

.

reclusão, de três a dez anos e pagamenta de trinta a cem dias-multa.
Pena -

§ 6.° A mesma pena do parágrafo anterior é
cominada ao furto de reses deixadas em currais,
campos ou retiros.

Art. 166.

(Renumeração para Art. 165)

.

§ 1.0 As penas são aumentadas de metade. se
a CaIBa usada é veiculo motorízado, e de um terço,
se e ammar de sela ou de tiro.

Aumento

§ 2.° Somente se procede mediante representaçao, salvo quando o crnne é praticado contra entenade de direito público, empresa pública, autarquia,
sociedade de economia mista ou fundação ínstatuica
pelo' Poder Público.
Art. 167. (Renumeração para Art. 166) ......•
Art. 168 tRenumeraçâo para Art. 167)
.

Ação Penal

2.°

§

.•••••••••••.•••••.••.••••••••..•.....••••

IV

Suprima-se.

V

Suprime-se.

§

3.°

de pena

Se resulta lesão grave, a pena é reclusão

de cinco a dezesseis anos, além da multa; se resulta

morte, reclusão, de seis a dezoito anos, além da
multa.

§ 4.° Se, para praticar o roubo ou assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa, o
agente causa dolosamente lesão corporal grave em
alguém, a pena é reclusão, de oito a vinte anos, sendo
irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Se há mais de uma vítima dessa violência
à pessoa, aplica-se o disposto no artigo 65.

Formas
qualificadas pelo
resultado
Lesão grave
dolosa
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Se, para praticar o roubo ou assegurar a
da coisa, o
agente causa dolosamente a morte de alguém, a pena
será reclusão, de quinze a trinta anos, além da multa, sendo irrelevante se a lesão patrtmoníal deixa
de consumar-se. Se há mads de uma vítima
dessa violência à pessoa, aplica-se o disposto no
artigo 65.
§

5.0

Latrocínio

impunidade do crime ou a detenção

Art. 169. (Renumeração para Art. 168).
§ 1.0 Aplica-se à extorsão o disposto no § 2.0 do
ertígo 167 e seus ínctsos .

§ 2.0

artigo 167.

Aplica-se à extorsão o disposto no

§ 3. 0

do

§ 3.0
Aplica-se à extorsão praticada mediante
violência o disposto nos parágrafos 4. 0 e 5.0 do artigo 167.

Art. 170.

Extorsão
qualificada
Formas
qualificadas pelo
resultado
Lesão grave e
morte aoíosas

(Renumeração para Art. 169).

§ 1.0 Se o seqüestro dura mais de vinte e quatro horas, ou se o seqüestrado é menor de dezoito
anos, ou se o crime é cometido por mais de duas
pessoas, a pena de reclusão é de oito a vinte anos.

Fermas
qualificadas

§ 3. 0 Se resulta lesão grave, a pena é reclusão,
de sete a dezesseis anos, além da multa; se resulta
morte, a pena é reclusão de oito a dezoito anos,

Formas
qualificadas pelo
resultado

além da multa.

°

§ 4.0 Se
agente causa dolosamente lesão graa pessoa seqüestrada, a pena é reclusão. de dez a
vinte anos, alem da multa; se causa. dolosamente a
morte, a pena é reclusão, de dezoito a trinta anos
além da multa.
•
v~

Lesão grave e
morte dolosas

Art. 171. (Renumeração para Art. 170). Obter
ou tentar obter, para si ou pera outrem, indevida
vantagem econômica, por meio de ameaça a alguém
de revelar fato, cuja divulgação pode lesar gravemente a S',Ia reputação ou de terceiro ligado por estreitos
laços de parentesco ou afeição:
Pena - reclusão, de dois a dez anos, e pagamento de trinta a cem dias-multa.
Art. 172. Renumeração para Art. 171.
Art. 173. (Renumeração para. Art. 172).
§

1.0 _

.....•......••••.........•..••....••••••

II - invade terreno ou edifício alheio, para o
fim de esbulho possessório, com grave ameaça, violência a pessoa ou mediante concurso de outrem.
3.0 Suprima-se.
§ 4.0 Renumeração para § 3.0 •

Art. 174. (Renumeração para Art. 173).
Art. 175. (Renumeração pera Art. 174).
Parágrafo único.
.

.

Esbulho
possessõrte

Aposição, supressão ou alteração de marca
em animais

2~1
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UI - contra o patrimônio da União, de Estado,
de Território, de Município, do Distrito Federal, de
empresa pública, autarquia, sociedade de economia
mista ou fundação instituída pelo Poder Público.
Art. 176. Renumeração pera Art. 175.
Art. 177. (Renumeração para Art. 176) .....
Pena - detenção, de um a quatro anos, e pagamento de trinta a oitenta dias-malta,
Arts. 178 e 179. Renumeração para Arts. 177
e 178, respectivamente.
Art. 180. (Renumeração para Art. 179)....

Parágrafo único. A pena é agravada se o agente
recebeu a coisa:
Art. 181. Renumeração para Art. 180.
Art. 182. (Renumeração para Art. 181).
§
§

2.°

1.0

....................•••.....•.....

Se a coisa lndebitamente eproprlada é run-

gtvel e não excede a quota a que tem direito o
agente, fica este isento de pena.
Art. 183. Renumeração para Art. 182.
Art. 184. (Renumeração para Art. 183).
§ 1.° ••..••.•.•.••••••...........••••••.••.••.•
I - vende, promete vender, permuta, dá em pagamento, ou em garantia, coisa alheia como própria;
11 - vende, promete vender, permuta, dá em
seqüestrada ou litigiosa, ou imóvel que prometeu
pagamento, em locação ou em garantia, coisa própria
ínauenãveí, gravada ce õnus penhorada, arrestada,
vender a terceiro, silenciando sobre qualquer dessas

Agravação
de pena

Ação Penal
Isenção de pena

Disposição de
coisa alheia
como própria

Alienação ou
oneração rraudulenta de coisa
própria

círunstâncías;

VI - emite cheque sem SUficiente provisão de
fundo em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.
§ 2.° As penas são agravadas se o crime é 00metido em detrimento de entidade de direito público,
de empresa pública, autarquia, sociedade de economia
mista ou fundação instituida pelo Poder Público.
Art. 185. Renumeração para Art. 184.
Art. 186. (Renumeração para Art. 185). Abusar,
em proveito próprio ou alheio, da necessidade, paixão
ou inexperiência de menor ou da doença ou deficiência mental de outrem, induzindo qualquer deles
à pratica de ato que produza efeito jurídico, em
prejuízo próprio ou de terceiro:
Pena - reclusão, de dois a seta anos, e pagamento de cinco a dezesseis dias-multa.
Art. 187. Renumeração para Art. 186.
Art. 188. (Renumeraçâo para Art. 187).
Pena reclusão, até três anos, e pagamento
de dez a trinta dias-multa.

Fraude no
pagamento por

meio de cheque
Agravação
de pena

Abuso de
íneapaees
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§ 1.° Nas mesmas penas incorre quem fabrica
ou tem em depósito, para ser vendida corno vetdadetra, perfeita ou autêntica, mercadoria falsificada,
deteriorada ou substituída.
§ 2.° Entregar obra. que lhe ê encomendada,

com defraudação de qualida-de do metal empregado,

ou substttumdo, no mesmo caso, pedra verdadeira
por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra

falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de
outra qualidade:
Pena - reclusão, até cinco anos, e pagamento
de dez a cinqüenta aias-multa.
§ 3.0

Aplica-se o disposto nos § â

1.0

e 2.° do ar-

tigo 164.

Fraude
atenuada

Arts. 189 a 191. Renumeração para Arts. 188
a 190, respectivamente.
Art. 192.

(Renumeração para Art. 191)

.

reclusão, até Quatro a.nos, e pagamento
de dez a cinqüenta dias-multa.
Art. 193. Renumeração para Art. 192.
Art. H14. (Renumeração para Art. 193).
Pena -

Pena - reclusão, até quatro anos, e pagamento
de dez a cinqüenta dtaa-multa .

Art. 195. (Renumeração para Art. 194) - Obter
ou estipular, para si ou para outrem, no contrato
de mutuo de dinheiro, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuarro, juro que exceda a taxa permitida em lei,
regulamento ou ato oficial:

Usura
pecuniária

Art. 196 (Renumeração para Art. 195.)
Parágrafo único. Apüce-se o disposto nos §§ 1.0
e 2.° do artigo 164.

Receptação
atenuada

Art. 197 (Renumeração para Art. 196.) Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela
manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou
pela condição de quem a oferece, deve presumir
obtida por meio criminoso:

Receptação
culposa

Pena - detenção, até um ano, ou pagamento
de dez a cinqüenta dias-multa.
Parágrafo único. Se o agente é primário e a
coisa e de pequeno valor, ou, antes de instaurada
a, ação penal, é restituída ao seu dono ou se repara
o dano causado, o juiz pode deixar de aplicar qualquer pena.
Arts. 198 e 199. Renumeração para Arts. 197
e 198, respectivamente.

Art. 200 (Renumeração para Art. 199)
,
II - de irmão, legitimo ou ilegitimo, afim em
linha, reta, ou de cunhado, durante o cunhadio;
Art. 201. Renumeração para Art. 200.

Perdão,
judicial

ATOS

Art. 202 (Renumeração para Art. 201). Violar
direto de autor ou direitos conexos previsto em lei.
Art. 203. Renumeração para Art. 202.
Art. 204 (Renumeração para Art. 203.) Nos
crimes previstos neste Capitulo, somente se procede
mediante queixa, salvo quando praticados em prejuizo de entidade de direito público, autarquia, empresa publica, sociedade de economia mista ou fundação Instituída pelo Poder Público.
Arts. 205 a 210. Renumeração para Arts. 204
a 209, respectivamente.
Art. 211 (Renumeração para Art. 210). Nos
crimes previstos neste Capitulo, somente se procede
mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, empresa públ1ca, autarquia, sociedade de economia mista O"J. rundação instituída pelo Poder Público.
CAPITULO
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Violação de
direito autoral
ou direitos
conexos
Ação penal

Ação Penal

!II

Dos crimes contra as marcas de maaetria,
cc-nerceo ou servzço
Art. 212 (Renumeração para Art. 211) - Violar
direito de marca de índústría, comércio ou serviço.
§ 1.0 Nas mesmas penas incorre quem vende,
expõe à venda ou tem em depósito:

Violação de
direito de

marca

§ 2.0 Somente se procede mediante queixa, salvo
quando o crime é praticado em prejuízo de entidade
de cnreito público, empresa pública, autarquia, sociedacte de economia mista ou fundação Instituída
pelo Poder Público.
Arts. 213 e 214. Renumeração para Arts. 212
e 213, respectivamente.

Ação penal

Art. 215 (Renumeração para Art. 214.) Nos
crimes previstos neste Capitulo, somente se procede
meuiante queixa, salvo quando praticados em prejuízo
de entidade de direito público, empresa pública,
autarquia, sociedade de economia mista ou fundação
mstituida pelo Poder Público.
Arts. 216 e 217. Renumeração para Arts , 215
e 216, respectivamente.
Art. 218 (Renumeração para Art. 217.) ......

Ação penal

Parágrafo único. Somente se procede mediante
queixa, salvo quando o crime é praticado em prejuízo de entidade de direito púbítco; empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou rundação ínstrtuída pelo Poder Público.
Arts. 219 a 236. Renumeração para Arts. 218
a 235, respectivamente.
Art.237 (Renumeração para Art. 236.)
.
Parágrefo único. Retirar, para fins terapêuticos,
parte, tecido ou órgão de cadáver, sem obediência
às dísposíçôes legais especiais:

Ação Penal
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Pena - detenção, até dois anos, e pagamento
de cinco a trinta dias-multa
Art. 238 (Renumeração para Art. 237.)
.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas
quem deixa de recompor dignamente o cadáver. do
qual tenha sido retirado órgão, tecido ou parte para
rins terapêuticos. ou, na mesma condição, deixa de
razer a entrega aos responsáveis para o sepultemento.

Arts. 239 a 241. Renumeração para Arts. 238
a 240, respectivamente.
Art. 242 (Renumeração para Art. 241.)
.
Parágrafo único. .
.
Pena - reclusão, até quatro anos.
Arts. 243 a 249. Renumeração para Arts. 242
a 248, respectivamente.
Art. 250 (Renumeração para Art. 249.) ...••••
IH - se o agente é casado.
Arts. 251 a 257. Renumeração para Arts. 250
a 256, respectivamente.
Art.258 (Renumeração para Art. 257.)
..
Parágrafo único. .
.
II - realiza, em lugar público ou acessível ao
publico, ou pelo rádío, ou pela televisão, audição ou
recitação de caráter obsceno.

Art. 259 (Renumeração para Art. 258.) Ter
conjunção carnal com descendente ou ascendente,
com irmã ou irmão, se o fato não constitui crime
definido no Título anterior:

Incesto

Parágrafo único. A pena é agravada, se o crime for praticado em relação a menor de dezoito
anos.
Arts. 260 a 264. Renumeração para Arts. 259
a 263, respectivamente.
Art. 265
(Renumeração para Art. 264.)
.
§ 5.° No caso do parágrafo anterior também
50 se procede mediante queixa.
Art. 266. Renumeração para Art. 265.

Agravação
de pena

Art. 267.

(Renumeração para Art. 266.)

Parágrafo único.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou
pagamento de cinco a vinte dias-multa, POdendo o
juiz deixar de aplicar a pena.

Adultério
Ação penal

Falso registro,
parto. suposto,
ocultação ou
substituição de
recém-nascido
Diminuição de
pena ou p~rdão
judicial
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Art. 268. (Renumeração para Art. 267.) Per~
mitir a mulher casada a própria fecundação por meio
artificial com sêmen de outro homem, sem que
o consinta O marido:
pena - detenção, até dois anos.

Inseminação
artificial

Parágrafo único.
queixa.

Ação penal

Só

se

procede

mediante

Arts. 269 e 270. Renumeração para Arts. 268
e 269, respectivamente.
Art. 271.

(Renumeração para Art. 270)

.

Art. 272. (Renumeração para Art.271.) Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa com a
qual saiba ou deva saber que fica moral ou materialmente em perigo:
Art. 273. Renumeração para Art. 272.
Art. 274. (Renumeração para Art. 273). Permitir que menor de dezoit-o anos, sujeito a seu poder
ou confiado a sua guarda ou vígtlâncía:
Art. 275. Buprtma-se,
Art. 276 (Renumeração para Art. 274), Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do
lugar onde se acha por determinação de quem sobre
ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem
judicial; confiar a outrem, sem ordem do pai, tutor
ou curador, menor de dezoito anos, ou interdito, ou
deixar sem Justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame:
Art. 277 (Renumeração para Art. 275). Subtrair menor de dezoito anos ou interdito, ao poder
de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei
ou de ordem judicial:

Abandono de
mulher que
tornou grávida
Entrega de filho
menor a pessoa
inidônea

Abandono
moral

Induzimento à
fuga, entrega
arbitrária ou
sonegação de
Incapazes

Subtração de
incapazes

Pena - detenção de dois meses a dois anos.
Arts. 278 a 281. Renumeração pera Arts. 276
a 279, respectivamente
Art. 282. (Renumeração para Art. 280). Fabricar, fornecer, possuir ou transportar substância
ou engenho explosivo, gás tóxico ou substância radioativa, expondo a perigo a vida, a integridade
tísica ou o patrimônio de outrem:
Art. 283 (Renumeração para Art. 281) """.
§ 1.0

Se o crime é culposo:

Fabrico, fornecimento, posse ou
transporte de
material perigoso

Modalidade
culposa

Pena .- detenção, de seis meses a dois anos.
§ 2." Remover, destruir ou inutilizar, em prédio
próprio Ou alheio, expondo a perigo a vida, a mtegrídadc nsíca ou o patrimônio de outrem, obstácujo natural ou obra destinada a impedir inundação:
Pena- reclusão, até três -anos,· e pagamento de
cinco a de,Zi dia-s-multa.

Perigo de
inundação

2~ó
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Art. 284.

(Renumeração para Art. 282). Exer-

Art. 287.

(Renumeração para Art. 285). Se do

cer, sem estar Jegeimente habilitado, a profissão de
engenheiro ou arquiteto:
Pena - cetencêo, até dois anos.
Arts. 285 e 286. Renumeração para Arts. 283
e 284, respectivamente.

Exercício ilegal
da engenharia ou
arquitetura

crime doloso de pertgc comum resulta lesão grave,
a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso
de culpa, se do fato resulta lesão corporal. a pena
aumenta-se a€ metade; se resulta morte, aplica-se
a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada
de um terço.
Arts. 288 a 290.

Renumeração para Arts. 286

a 288, respectivamente.
Art. 291. Suprima-se.
Arts. 292 a 294. Renumeração pera Arts. 289

a 291, respectivamente.
Art. 295 (Renumeração para Art. 292). Se de
qualquer dos crimes previstos nos artigos 289 a 291,
no caso de desastre ou sinistro resulta lesão grave
ou morte, aplica-se o disposto no artrgc 285.
Arts. 296 e 297. Renumeração para Arts. 293
e 294, respectivamente,
Art. 298 (Renumeração para Art. 295). Interromper ou pertubrar serviço de telecomunicações,
impedir ou difícultar sua instalação:

Formas
qualificadas pelo
resultado

Interrupção ou
perturbação de
serviço de
telecomunicações

pena - detenção de um a três anos, e pagamento . de cinco a dez dias-multa.

Art. 299
Art. 300.

(Renumeração para Art. 296) ......•..

Forma
qualificada pelo
resultado

Renumeração para Art. 297.

Art. 301 (Renumeração para Art. 298) .••..•••
Pena - detenção, até seis meses, ou pagamento
de dez a trinta dias-multa.
Art. 302. (Renumeração para Art. 299).
..
pena - reclusão, de quatro a dez anos, e paga-

mento de vinte a cinqüenta dias-multa.
§ 2." Suprima-se.

Renumeração para § 2.°.
Art. 303 (Renumeração para Art. 300). Poluir
lago, curso de água, o mer ou, nos lugares habitados,
as praias e a atmosfera, infringindo prescrições de lei
federal:
pena - reclusão, até três anos, e pagamento de
cínco a vinte e cinco dias-multa.
Parágrafo único. se o crime é culposo, a pena
§

3.0

e detenção, de dois meses a um ano.

Poluição de
fluídos
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Art. 304

(Renumeração para Art. 301).

Art. 305. (Renumeração para Art. 302). COrromper ou falsificar substância alimentícia ou medícmal destinada a consumo, tornando-a nociva ,'t
saúde:

Corrupção ou
falsificação de
substância alimentícia ou
medicinal

Pena - reclusão de dois a seis anos, e pagamento de dez a trinta dias-multa.
§ 1.0 Incorre nas mesmas penas quem vende,
expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de
quelquer forma, entrega a consumo substância COrrompida ou falsificada.

Arts. 306 a 311. Renumeração para Arts. 303
a 308, respectivamente.
Art. 312 (Renumeração para Art. 309)
Pena - detenção, de seis mes-es a dois anos ou
pagamento de quinz-e a trinta dias-multa.

Art. 313.

Renumeração para Art. 310.

Art. 314. (Renumeração para Art. 311) Importar ou exportar, preparar, produzir, vender. expor
à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratcntamente, ter em deposito, transporter. trazer consigo,
guardar, rmnístrar ou entregar de qualquer forma
a consumo, substância entorpecente, 0:1 que determine uepenoência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Comércio, POS3€
ou uso de entorpecente ou substâncía que
determine dependência físíca ou
psfqutca

Pena reclusão, até seis anos, e pagamento
de ate trezentos e sessenta dias-multa.
§ L" Nas mesmas penas incorre
vidamente:

quem, inde-

I - importa ou exporta, vende ou expõe à venda
ou Oferece, fornece, ainda que a título gratuito,
transporta, traz consigo ou rem em depósito, ou sob
sua guarda, matérias-primas destinadas à preparação
de entorpecentes ou de substâncias que determinem
dependência física ou psíquica:

Matérias-primas
ou plantas destinadas à preparação de entorpecentes ou de
substâncias que
determinem de ~
pendência física
ou psíquica

II - faz ou mantém o cultivo de plantas destinadas à preparação de entorpecentes ou de substâncias que determinem dependência física ou psíquica;

Cultivo de
plantas desttnada à preparaeâc
de entorpecentes
ou de substâncias .que determinem dependência ífsíca
ou psíqu~ea
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lU - traz consigo, para. uso próprio, substância
entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquíca;

IV - adquire sustância entorpecente ou
determine dependência física ou psíquica.

que

2.0 Prescrever o médico ou o dentista, indevidamente, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, ou em dose
evidentemente maior que a necessária ou com Infração de preceito legal ou regulamentar:
ê

Porte de substância. entorpecente ou que
determine dependência. física ou
psíqulea
Aquisição de
substância. entorpecente ou
que determine
dependência
física ou
psíquica
Prescrição Indevida de substância entorpecente ou que
determine dependência. físlca
ou psíquica

Pena - detenção, de um a cinco anos, e pagamento de dez a cem dtas-multa ,
§ 3.0 Incorre nas penas de um a seis anos de
reclusão, e pagamento de cez a duzentos dias-multa,
quem:

I - instiga ou induz alguém a usar entorpecente
ou substância que determine dependência física ou
psíquica;

Induzimento ao
uso de entorpecente ou de
substâncias que
determine dependência. física
ou psíquica

II - utiliza o local, de que tem a propriedade,
posse, admmístração ou vigilância, ou consente que
outrem dele se utilize, ainda que a título gratuito,
para uso ilegal de .entorpecente ou de substãncra
que determine dependência física ou psíquica;

Local destinado
ao uso de entorpecente ou de
substância que
determine dependência. física
QU' psíquica

lU - contrlbul de qualquer forma para Incentivar ou difundir o uso de entorpecente ou de substãncra que determine dependência física ou PGí-

Incentivo ou
difusão do uso
de entorpecente
ou substância
que determine
dependência
física ou psíquica

qtnca .

§ 4.0 As penas aumentam-se de um terço se a
substância entorpecente ou que determine depenríêncta física ou psíquica é vendida ministrada fornecida ou prescrita a menor de ~inte e um . anos
ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou
suprimida a cepacidade de discernimento ou de autodeterminação. A mesma exasperação da pena se
dará quando essas pessoas forem visadas pela lnstIBação O'U ind\Jzimento de que trata. o n.O 1, do § 3.°,

Forma
qualificada
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§ 5." Associarem-se duas ou mais pessoas, para
o fim de cometer qualquer dos crimes previstos neste
artigo e seus parágrafos:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e pagamento de até trezentos e sessenta dias-multa.
§ 6." Nos crimes previstos neste artigo e seus
parágrafos, salvo os referidos nos §§ L", n.s IIl, e
Q
2 , a pena se o agente é médico. dentista, farmacêutico, veterinário ou enfermeiro, é aumentada de
um terço.
§ 7." Nos crtmes previstos neste artigo e seus
parágrafos as penas aumentam-se de um terço se
qualquer de suas fases de execução ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensino,
sanatório, unidade hospitalar, sede de sociedade
ou associação esportiva, cultural, estudantil, beneficente Ou de recinto onde se realizem espetáculos ou
diversões públicas, sem prejuízo da interdição do
estabelecimento ou local.
Arts. 315 a 317. Renumeração para Arts. 312
a 314, respectivamente.

Art. 318

(Renumeração pera Art. 315)

Asso ciação

Forma
qualificada

Formas
qualificadas pelo

resultado
Art. 319. Renumeração pare Art. 316.
Art. 320 (Renumeração para Art. 317)
Pena - detenção, de três a seis meses, ou pagemente de cinco a quinze dias-multa.
Art. 321. Renumeração para Art. 318.
Art. 322 (Renumeração para Art. 319) Falsificar, fabricando ou adulterando, moeda metálica
ou papel-moeda de curso legal no País ou no estrangeiro:
Pena - reclusão, de três a. doze anos, e pagamento, de quinze a cinqüenta díae-multa .
Arts. 323 a 326. Renumeração para Arts. 320 a
323, respectivamente.
Art. 32'7 (Renumeração para Art. 324) .......•
VI bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada por entidade de
direito público, empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista.
Arts. 328 e 329. Renumeração para Arts. 325 e
326, respectivamente.
Art. 3:30 (Ren"'Jmeração pera Art. 327). Falsificar, no todo ou em parte, fabricando ou adulterando, uocumento público, com o propósito de obter,
para si ou para outrem, vantagem ilícita ou de
prejudícar direito ou interesse alheio:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e pagamento de quinze a trinta dias-multa.
parágrafo único. Para os efeitos penais, equiparam-se a documenta público os emanados de entioaoe de direito público, de empresa p'Ç1blie:a..autarquia, sociedade de economia; mista" ou fundação

Moeda falsa

Falsificação de
documento
público

Documento
público por
equíparaçâo

vee
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Instituída pelo Poder Público, o título ao portador
ou transmíssívej por endosso, as ações de empresa
mdustnar ou sociedade comercial, os livros mercantis
e (I testamento particular.
Art. 331 (Renumeração para Art. 328). Falsrrtcer. no todo ou em parte, fabricando ou adulterando documento particular, com o propósito de
obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, ou
de prejudicar direito ou interesse alheio:
Pena - reclusão, até cinco anos, e pagamento
de cinco a quinze dias-multa.
Arts. 332 e 333. Renumeração para Arts. 329
e 330, respectivamente.
Art. 334 (Renumeração para Art. 331) Se o
agente da falsidade documental é funcionário públfcO,e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou
se a falsificação é de assentamento de registro civil,
a pena é agraveda.
Art. 335. Suprima-se.
Arts. 336 e 337. Ren umeração para Arts. 332
e 333, respectivamente.
Art. 338 (Renumeraçã-o para Art. 334)
.
§ 1.') Falsificar, no todo ou em parte fabricando ou adulterando. atestado ou certidão, para prova
de fato ou circunstância que habilite alguém a obter
cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, até três anos.
§ 2.° Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, também, a pena de pagamento de
cinco a dez dias-multa.
Art. 339 (Renumeração para Art. 335) .....••
Pena - detenção, até um ano, ou pagamento de
cinco a quinze dias-multa.

Art. 340 (Renumeração para Art. 336). Fazer
uso de qualquer dos documentos a que se refere
o presente Capítulo, falsificados por outrem:
Pena - a cominada à falsidade.
Art. 341. Renumeração para Art. 337.
Art. 342. (Renumeração para Art. 338) Falsificar, fabricando ou adulterando, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal
precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar
marca ou sinal dessa natureza, falsificado por
outrem:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Arts. 343 a 346. Renumeração para Arts. 339
a 342, respectivamente.
Art. 347 (Renumeração para Art. 343). Se o
crime contra a fé pública. constituir meio para a
prática de outro crime, aplica-se a regra do
1.° do
artigo 65.
ê

Falsificação de
documento
particular

Agravação
de pena

Falsidade material de atestado
ou certidão

Uso de
documento
falso

Falsificação de
sinal oficial
no contraste
de metal nobre
ou na físealísação aduaneira.
ou para outros
fins

Falsidade como
meio de
outro crime

ATOS

251

DO PODER LEGISLA'IIVO

Arts. 348 a 356. Renumeração para Arts. 344 a
352, respectivamente.

Art. 357 (Renumeração para Art. 353). Solicitar ou receber, para- si ou para outrem, direta ou
Indíretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tel vantagem:
Pena - reclusão, até oito anos, e pagamento de
quinze a trinta dias-multa.
Art. 358. Renumeração para Art. 354.
Art. 359 (Renumeração para Art. 355). Deixar
o funcíonarío público de cumprir sentença ou retardar-lhe o cumprimento:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e
pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Arts. 360 e 361. Renumeração para Arts. 356 e
357, respectivamente.
Art. 362 (Renumeração para Art. 358) .....•••
Parágrafo único.

.

passiva

Desobediência
à sentença

, ...•

Pena - detenção, de três meses a um ano, além
da multa.
Arts. 363 a 366. Renumeração para Arts. 359 a
362, respectivamente.

Art. 367. (Renumeração para Art. 363). Devassar o sigilo de licitação, ou proporcionar a terceiro
o ensejo de reaê-Io:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e
pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Art. 368. (Renumeração para Art. 364). Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
Parágrafo único. Equipara-se a funcionário púbtíco quem exerce cargo, emprego ou função em
empresa pública, autarquia, sociedade de economia
mist-a ou fundação instituída pelo Poder Público.
CAPíTULO

Corrupção

Violação de
sigilo de
licitação

Conceito de
funcionário

público
Funconáro

público por
equiparação

TI

Dos crimes praticados por particular contra a
administraçáo em gera~

Art. 403. (Renumeração para Art 365). Relngressar no território nacional o estrangeiro que dele
fOI expulso:
Pena - reclusão, até quatro anos, sem prejuízo
de nova expulsão após o cumprimento da pena.
Arts. 369 a 375. Renumeração para Arts. 366 a
372. respectivamente.
Art. 376. Suprima-se.
Art. 377. (Renumeração para Art. 373). tmpedir, perturbar ou fraudar licitação ou venda em
hasta. pública, promovida pela administração pública
ou entidade de direito publico, empresa pública,
autarquia, sociedade de economia mista ou fundação

Reingresso de

estrangeiro
expulso

Impedimento,
perturbação ou
fraude de

licitação ou
hasta pública

Aros
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ínstttuída pelo Poder Público; afastar ou procurar
afastar concorrente ou Iícitente por meio de vlolênera, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou
pagamento de dez a trinta díes-multa ,
Arts. 378 a 385. Renumeração para Arts. 374 a
ó81, respectivamente.
Art. 386. (Renumeração para Art. 382). Fazer
pela imprensa, rádio 0'",.1 televisão, antes da intercorrêncra de decisão definitiva em processo penal,
comentários com o fim de exercer pressão relativamente a declarações de testemunhas ou a decisão

Coação indireta
no curso do
processo

judicial:

Pena - detenção, ate seis meses, ou pagamento
de vinte a sessenta dias-multa.
Art. 387. (Renumeração para Art. 383). Fr81Udar execução, alienando, desviando ou danificando
bens, ou simulando dívidas:
Pena - detenção, de scís meses a dois anos, ou
pagamento de dez a vinte dias-multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante
queixa, salvo se o crime for praticado contra entidade de direito público, empresa pública, autarquia,
SOCiedade de economia místa ou fundação ínstttuída
pelo Poder Público.
Art. 388. Renumeração para Art. 384.
Art. 389. (Renumeração para Art. 385).

Fraude à
execução

Ação penal

Pena - detenção até um mês, ou pagamento de
cinco a dez dias-multa, sem prejuízo da- correspondente a violência acaso empregada.
Arts. 390 e 391. Renumeração para Arts. 386
e 387, respectivamente.
Art. 392. (Renumeração para Art. 388).
§ 1.<:1

•.•••••••••.•...••••.••.•••.• " .••.•••••.•••

Pena - detenção, até três meses, e pagamento
de três a dez dias-multa.

Arts. 393 e 394. Renumeração para Arts. 389
e 390, respectivernente.
Art. 395. (Renumeração para Art. 391).
§ 1.<' Se o crime é praticado a mão armada, ou
por mais de uma pessoa, ou mediante errombamente, a pena é reclusão, de dois a seis anos.
~ 3.<:1
A pena é reclusão. até quatro anos, se o
crime é praticado por pessoa sob cuja guarda ou
custodía está o preso ou internado.
§ 4.<:1 No caso de culpa do funcionário incumbido da guarda ou custódia, aplica-se a pena de detenção, de três meses a um ano, ou pagamento de

cinco a quínzedías-multa ..

Modalidade
culposa
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Arts. 396 a 399. Renumeração para Arts. 392
a 395, respectivamente.
Art. 400. (Renumeração para Art. 396). Exercer a advocacia sem autorização legal:
Arts. 401 e 402. Renumeração para Arts. 397 a
398, respectivamente.
Art. 403.

ExercíciQ
ilegal da
advocacia

(Renumeração pera Art. 365).

Arts. 404 e 405. Renumeração para Arts. 399
e 400, respectivamente.
Art. 406. (Renumeração para Art. 401). Ressalvada a Jegtslaçâo sobre os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social, os de
falência, de imprensa, os relacionados à telecomunicação, os de greve ou toctcout, de responsabilidade,
de abuso de poder, os crimes militares, os de fraude
fiscal, e o de utilização indevida do produto da
cobrança de imposto, definido no Art. 2.° do Decretolei n.s 326. de 8 de maio de 1967, bem como os previstos em outras leis e não incorporados a este Código,
revogam-se as disposições em contrário.
Art. 407. (Renumeração para Art. 402). Este
entrará em vigor no dia 1.0 de julho de 1974."

Codígo

Art. 2.° O Poder Executivo fará publicar, no Diário Oficial, o texto
do Código Penal, instituído pelo Decreto-lei n.s 1.004. de 21 de outubro
de 1969, já corrigido com as alterações decorrentes da presente lei.
Art. 3.° As remissões contidas em leis especiais a artigos do Código
Penal baixado pelo Decreto-lei n.s 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a referir-se aos artigos compatíveis e correspondentes do Decreto-lei
n.s 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as modificações constantes desta
lei.
Art. 4.° Nos casos em que o Código Penai (Decreto-lei n." 1.004, de
21 de outubro de 1969) exige representação ou queixa, sem esta não será
promovida ação penal por fato pra.tícado antes de sua Vigência, prossegumdo-se; porém, na que tiver sido anteriormente instaurada, desde que o
ofendido .dentro em trinta dias da intimação, ofereça representação ou
queixa.
oArt. 5.° As pessoas que, na data da vigência do Código Penel (De~
ereto-lei n." 1.004, de 21 de outubro de 1969), estejam no cumprimento de
medidas de segurança, de internação em casa de custódia e tratamento
em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, continuarão a elas submetidas eté que, mediante exame,
se verifique que deixaram de ser perigosas.
Parágrafo único. Quando se tratar de medida de segurança imposta
em pessoa inimputável ou semi-imputável será aplicável o disposto no Artigo 92, e seus pa-rágrafos, e Art. 93, §§ 2.~ e 3.0 , do Código Penal.
Art. 6.° Esta. lei entrará em vigor no dia 1.0 de julho de 1974, exceto
quanto ao Art. 2.°, cuja vigência será a partir da publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152.° da
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Aitreâa Buzaià
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LEI N° 6.017 DE

DE 31
1973

DE DEZEMBRO

Altera a legislação do Instituto de
Preouiéncia dos Congressistas e dá
outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte Lei:
Art. 1° O IPC reger-se-á pela legislação própria, bem como pelo Regrmento BasICO, planos de ação e demais atos que forem baixados pelos
órgaos competentes de sua admímstração.
Art. 2° O IPC poderá promover, diretamente ou por estipulação, com
empresa especiahzada, plano de poupança, seguros e novas modalidades
d.e pecúlio, mediante contribuição especifíca tios contribuintes interessados.
Art. 3° Fica o IPC autorizado a
destinar recursos do Fundo a que se
refere o parágrafo único do art. 15
da Lei n" 4.937, de 18 de março de
1966, para constdtuiçào de pa.mmõnío de Fundação de carater eXClUSIvamente assistencial, filantrópico e
beneficente.
Art. 4" Nenhuma prestação de caráter assistencial ou previdenclárta
poderá ser errada ou modirícada no
IPC, sem que seja estabelecida a respectiva receita de cobertura.
Art. 5° A Assembléia-Geral composta dos associados do Instituto reunir-se-á, ordinariamente, independente de convocação, na Ultima quarta-feira do mês de março, para:
I - anualmente:
a) tomar conhecimento do relatório
do Presidente sobre o movimento do
Instituto no ano anterior; e
b) deliberar sobre assuntos de interesse do Instatutc e não compreendidos na competência do Presidente
ou do Conselho Deliberativo.
II - bienalmente: eleger os membros do Conselho Deliberativo.
Art. 6" A administração do IPC
será assim constituída:
a) um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos bienalmente, a partir
do início de cada legislatura, na penúítima quarta-feira do mês de março, por uma das Casas do Congresso
Nacional, alternadamente;

b) um Conselho
Deliberativo de
nove membros efetivos e Igual número
de suplentes, composto de seis deputados e três senadores, eleitos bienalmente pela Assembléia Geral Ordináría; a partir do início de cada legislatura;
c) um Tesoureiro efetivo e dois Tesoureiros substitutos eleitos pelo Conselho Deliberativo, dentre os associados, com mandato de dois anos.
Parágrafo único. Junto à Presidência funcionarão a Assessoria Técnica
e a Secretaria Executiva com atribuições previstas no Regimento Básico.
Art. 7° As assembléias e as reuniões do Conselho Deliberativo reaIízar-ae-âo no Edifício do Congresso
Nacional.
Art. 8° Se ao término do mandato
o congressista não houver cumprido
o mínimo de oito anos de exercício,
consecutivo ou alternado, poderá integralizar a carência, mediante o pagamento de contribuição referente a
vinte por cento sobre a parte fixa do
subsídio vigente, mensalmente, desde
que o requeira no prazo de seis me-

ses.

Art. 9" O cálculo do valor das pensões será sempre feito com base na
parte fixa do subsídio ou vencimentobase do posto ocupado, ao término do
mandato ou exercício do cargo, à razão de um trinta avos por ano de
mandato ou serviço.
Parágrafo único. Os atuais contribuintes facultativos computarão apenas o tempo de serviço prestado ás
duas Casas Legislativas, como servidores integrantes de seus quadros, vedada a contagem de tempo em dobro.
e suas pensões nunca poderão exceder
o valor do subsidio fixo dos congressistas.
Art. 10. Poderão, ainda, contribuir
facultativamente para o IPC, os funcionários do Congresso Nacionar, ficando a pensão a estes devida subordinada ao recolhimento mensal mínimo de noventa e seis prestações _e
será calculada proporcionalmente aos
anos de contribuição.
Parágrafo único. Aos beneficiários
dos contrtbumtea falecidos antes de
completar as noventa e seis prestações de carência, será atribuída a
pensão mínima correspondente aos
anos de contribuição.
Art. 11. Os atuais contribuintes facuítatrvos que se desligarem dos qua-
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dros do Congresso, para o exercício
de outra atívídade pública poderão
continuar a pagar a contribuição de
vinte por cento sobre o vencimentobase do posto ocupado na época do
afastamento.
Parágrafo único. Concluído o período de carência, ser-Ihes-á facultado requerer, a qualquer tempo, o
pagamento da pensão, sendo esta calculada sobre os anos de contribuição.
Art. 12. Os contribuintes que forem admitidos a partir da data desta
Lei, receberão todos os beneficios na
proporção de um trinta avos de subsídio fixo ou do vencimento, por ano
de efetiva contribuição.
Art. 13. Sempre que o beneficiário
se investir em mandato legislativo ou
cargo eletivo político remunerado,
bem como em funções ou cargos públicos ou privados, com remuneração
mensal igualou superior a trinta e
cinco maiores salários-minímos do
Pais, perderá o direito ao recebimento da pensão enquanto estiver no
exercício do mandat-o, cargo ou função.
Art. 14. Os contribuintes facultativos que desistirem de pagar o resto
da carência ou cancelarem suas inscrições não terão restituídas as contribuições já feitas.
Art. 15. Os suplentes dos par-lamentares, quando convocados para o
exercício temporário do mandato, ficam excluídos da filiação obrigatória
ao IPC.
Art. 16. No caso de afastamento
temporário que não permita haver

desconto em folha do Congresso, o
associado pagará integralmente a sua
contribuição e a da Câmara a que
pertencer, enquanto perdurar c impedimento .
Art. 17. O associado que deixar de
pagar as suas contribuições durante
seis meses terá sua inscrição automaticamente cancelada.
Art. 18. Aos beneficiários do contribuinte falecido no exercicio do
mandato, cargo ou função, qualquer
que seja o tempo de contribuição,
aplica-se o estabelecido na letra "b",
do art. s-, da Lei na 4.284, de 20 de
novembro de 1963. com a redação
dada pelo art. 6 da Lei na 4.937, de
18 de março de 1966.
Art. 19. Aplicam-se ao IPC os praZOs de prescrição de que goza a União
Federal.
Art. 20. Dentro do prazo de cento
e oitenta dias, a contar da vigência
desta Lei, o Presidente do Instituto
de Previdência dos Congressistas submetera o Regimento Básico ao Conselho Deliberativo.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se o art. 3 e
seu parágrafo da Lei na 4.937, de 18
de março de 1966, e demais disposições em contrário.
0

0

Brasília, 31 de dezembro de 1973;
da Independência e 85 da
República.
1520
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Alfredo Buzaid

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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LEI N° 5.889 -

DE

8 DE

JUNHO

DE 1973

Estatui normas reçuuuioras do trabalho rural e dá outras providências

(Publicado no Diário Oficial de 1973).

Seção I -

Parte I -

de 11 de junho

Retificação

Na págína 5.586, 2" coluna, no § 4° do art. s-,
Onde se lê:
espeerficará os tipos de morada para fins de educação.
Leia-se:
especificará os tipos de morada para fins de dedução.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
promulgr, o seguinte
§ 10 da Constituição, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal,
LEI

N." 5.917 DE

-----

DE 10 DE SETE..'VH>.dO

1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.

(Publicada no Diário Oficial -

Se-

ção I - Farte I - Suplemento ao
número 17b de 12 de setembro de
1973)
Retificação
Na primeira página. 3.'" coluna, no
artigo 3.°, letra "1",
Onde se lê:
. .. "e as respectivas técnicas adequar-se-âo" ...

Leia-se:
. .. "e as respectivas características
técnicas adequar-se-ãc" .•.
- No artigo 10, parágrafo 3.°,

Onde se lê:

". "e proverá nuormns organtzacíonais de o.anejamento;"
Leia-se:
"e proverá normas organizacionais,
de planejamento," ...
No Ane'«. pág. 6, 1'" coluna, o número (ilegível) que corres oond> '\. .;B,
que se Segl.e à BR-381 DEVE SER LI..
DO:

"383"

No Anexo, pág . 9, logo após à letra
"b", do item 3.2.1.1.1Onde se lê:
"2.2 Relação descrttdve.;",
Leia-se:
"3.2.2 Relação descritiva" .
No Anexo, pág , 9, no quadro do item
3.2.2, Relação Descritiva das FeIT{)vias do Plano Nacional de Viação, na
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linha correspondente à EF-369, Ourtnhos-Apucerana .- Guaíra - Porto
Mendes, e na coluna correspondente à
"Extensão",
Onde se lê:
"183"

Leia-se:
"683"
No Anexo, pág . 12, no quadro do
item 4.2, Relação Descritiva dos portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, do
Plano Nacional de Viação, no porto

sob o D.O de ordem 76,
Onde se lê:
"Rio Grand"

Leia-se:
"Rio Grande"

- No Anexo. pág , 13, no item, ....
6.1.0, letra "a",
Onde se lê:
"Estas instalações constituem. rede
de proteção ao vôo,"

Leia-se:
"Estas instalações constituem a rede de proteção ao vôo," ...
- No Anexo, pág , 14, no quadro
correspondente ao item 6.2 - Relação
Descritiva dos Aeródromos do Plano
Nacional de Viação, no grupo de M:'Ódromos da Bahia,

Onde se lê:
"Itabera"
Leia-se:
"Itaberaba ...
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CAMARA DOS DEPUTADOS - Fixação de número (Lei nc 6.007)
de 19 de dezembro de 1973).

-

(Decreto-lei nc 1.290, de 3 de íe-

zembro de 1973).
ADVOGADOS Inscrição na Ordem. (Lei nv 5.960, de 10 de dezembro de 1973).
AERONAUTA Profissão _ Alteracâo do Decreto-lei no 18, de 1966.
Art. 27 (Lei '1" 5.929, de 30 de

outubro de 19'73).
AEROPORTO - Manaus - Denominação (Lei nc 5.967, de 11 de dezembro de 1973).
- Utilização e exploração (Lei número 6.009, de 26-12-73).
AGROPECUÁRIA Programa
de
Garantia (Lei nv 5.969, de 11 de
dezembro de 1973).
AMAZôNIA - Energia Elétrica (Lel
nc 5.962, de 10-12-73).

ARTE -

CAPITAL DE GIRO PRóPRIO
Correção rnonetárla Alteracão
da sistemática (Decreto-lei número 1.302, de 31-12-73).
CENTRAL NUCLEAR - Denomina..
cão de Almirante Alvaro Alberto
(Lei no 5.942, de 29 de novembro
de 1973).
CüBAL - Aforamento de terreno Guanabara (Lei nv 5.980, de 12
de dezembro de 1973).
-

CóDIGO DE PROCESSO CIVIL Adaptação de legislação (Lei número 6.014, de 27-12-73).
-

Antonio Francisco Lisboa

"o Aleijadinho" Patrono
n9 5.984, de 12-12-73),

(Lei

ASSEMBL';;IAS LEGISLATIVAS

Fixação do número de deputados
(Lei nv 6.007, de 19-12-73).

B

Doação de terreno - Recife (Lei
nc 5.979, de 12-12-73).

Alteração da Lei nv 5.869, de 1973
(Lei nv 5.925, de 1-10-73).

CóDIGO DE PROCESSO PENAL Alteração Arts. 69, 64 e 169
(Lei nv 5.970, de 11-12-73).
-

Alteração - Arts. 408, 474, 594 e
596 (Lei nv 5.941. de 22-11-73).

CóDIGO PENAL - Alteração da Le1
nv 1.004, de 1969 (Lei nv 6.016, de
31-12-73).

BANCO NACIONAL DE DESENVOL",
VIMENTO Alteração da t.eí
nv 5.662, de 1971 (Lei nc 6.000, de
18-12-73) .

COMÉRCIO DE DROGAS - Controle sanitário (Lei n"5.991, de 17
de dezembro de 1973).

IPI Alteração (Lei
de 11 de dezembro- de

CONFISCO Empresas que exploram bens imóveis confiscados Ministérío Público
Federal (Ato

BEBIDAS nv 1. 292,
1973) .
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Complementar nv 99, de 4 de OU~
tubro de 1973).
CONSELHO NACIONAL DO PETRóM
LEO - Alteração da Lei nv 4.452,
de 1964. Art. 13 (Decreto-Ieí número 1.296, de 26-12-73).
CORPO DE BOMBEIROS - Distrito Federal - Alteração da Lei número 5.906, de 1973 - Art. 128
(Lei ns 5.932, de 1-11-73).
CORREÇãO MONETÁRIA -

tal de giro -

-

-

-

Capi-

Alteração da siste-

mática (Lei nv 1.302, de 31 de
dezembro de 1973).

-

CRf::DITO ESPECIAL - IMF - Companhia Vale do Rio Doce (Decre'"
to-lei nc 1.289, de 29-11-73).

-

MJ _ Justiça do Trabalho (Lei
n? 5.955, de 3-12-73).

-

-

-

Senado Federal (Lei no 5.957, de
4-12-73) .
CREDITO SUPLE:MENTAR Distrito Federal - Reforço de dotações (Lei nv 5.930, de 1-11-73).
- Encargos Gerais da União (Lei número 5.935, de 12-11-73).
CRUZADA SÃO SEBASTIãO - Doação de t-erreno (Lei nv 5.940, de
20-11-73) .

D
DEFESA DO PAíS - Alteracão da
Lei nv 5.130, de 1966 - Art. 29
(Lei nv 5.946, de 29-11-73).
DEPUTADOS - Fixação de número
(Lei nv 6.-007, de 19-12-73).
DIREITOS AUTORAIS Regulamento (Lei nc 5.988, de 14 de dezembro de 1973).
DISTRITO FEDERAL Corpo de
Bombeiros - Alteração da Lei número 5.906, de 1973 Art. 128
(Lei nv 5.932, de 1-11-73).
-

-

Justiça - Varas, cartórios e cargos (Lei nv 5.950, de 29 de novembro de 1973).
Ministério Público Crlacão de
cargos (Lei nv 5.943, de 29 de novembro de 1973).
Orçamento par'à o exercício de
1974 (Lei nv 5.978, de 12-12-73).
polícia Militar e Corpo de Bombeiros Coronel (Lei no 5.952,
de 3-12-73).

_

-

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Responsabilidade
da
União (Lei nv 5.959, de 10 de de..
zembro de 1973).

Reestruturação adminísbratdva

'-~

Alteração da Lei nv 4.545, de 1964:
- Art. 89 (Lei nv 5.931, de 1 de
novembro de 1973).
Secretaria de Segurança Pública
- Alteração da Lei nv 5.771, de
1971 - Art. 19 (Lei nc 5.945, de
29-11-73) .
Servidor - Artesanato
Venci..
mentos (Lei nv 5.996, de 18 de
dezembro de 1973).
Servidor Grupo-Direção e Assessoramento - valeres (Lei nú ...
mero 5.934, de 8-11-73).
Servidor Plano de Habitação
Popular (Lei n° 6.008, de :W de
dezembro de 1973).
Servidor Servico Civil Outras atividades de 'nível superior --Vencimentos (Lei nv 5.953, de 3
de dezembro de 1973).
Servidor - Serviços Auxiliares do
Serviço Civil - Vencimentos (Lei
nv 5.994, de 1'8 de dezembro de
1973) .

-

Servidor - Serviços de Transporte Oficial e Portaria - Vencirnen..
mentes (Lei n'?5. 992, de 17 de
dezembro de 1973).
- Servidor Serviços Jurídicos
Vencimentos (Lei -no 5.995, de 18
de dezembro de 1973).
- Servidor - Tribunal de Contas
Atividades de
Controle Externo,
Serviços Auxiliares, Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, outras Atividades de Nivel Médio
Vencimentos (Dec. nv e.ou, de 26
de dezembro de 1973).

-

~

Servidor Tribunal de Contas
- Direção e Assessoramento Su ..
perlores (Lei nv 6.002, de 19 de
dezembro de 1973).
Veículos apreendidos -

Depósito

e venda (Lei nv 5.961, de 10 de
dezembro de 1973).

E
ELETROBRÁS - Reserva Global de
Reversão (Lei no 5.993, de 17 de
dezembro de 1973).
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