SE
EN

REP
U

BL
I

RIO GR
A

ND

CA

TE

D
E

DE

18
35

20

SE

MB R O

E S TA D O D O R I O G R A N D E D O S U L
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LEIS FEDERAIS
ESPECIAIS
LEIS CIVIS
7ª EDIÇÃO

VOL. II – TOMO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LEIS FEDERAIS
ESPECIAIS
LEIS CIVIS

VOL. II
TOMO I
7ª Edição

Porto Alegre, setembro de 2015.

EXPEDIENTE

Publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Comissão de Biblioteca e de
Jurisprudência e Conselho Editorial da Revista de Jurisprudência.

Capa: Marcelo Oliveira Ames – Departamento de Artes Gráficas – TJRS

Diagramação, Revisão e Impressão: Departamento de Artes Gráficas – TJRS

Tiragem: 500 exemplares

O conteúdo desta publicação é cópia dos arquivos constantes no site
http://www.planalto.gov.br.

Brasil.
Leis federais especiais. – 7. ed. – Porto Alegre : Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2015.
2 v. em 4t.
Publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
Comissão de Biblioteca e de Jurisprudência e Conselho Editorial da
Revista de Jurisprudência.
Edição com acréscimo da Lei n. 13.140/2015 (mediação), da
Lei Complementar n. 150/2015 (contrato de trabalho doméstico) e da
Medida Provisória n. 680/2015 (Programa de Proteção ao Emprego).
O conteúdo deste impresso é cópia dos arquivos constantes no
site http://www.planalto.gov.br (acesso em 13 jul. 2015);
Lei Complementar n. 150/2015 (acesso em 17 jul. 2015).
Conteúdo: v. 1. Leis codificadas, leis penais e estatutos – v. 2. Leis
civis.
1. Direito civil. Brasil. Legislação. I. Título.
CDU 34(81)(094.4)
Catalogação na fonte elaborada pelo Departamento de Biblioteca e de Jurisprudência do TJRS

ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GESTÃO 2014-2015

PRESIDENTE
DESEMBARGADOR JOSÉ AQUINO FLÔRES DE CAMARGO
1º VICE-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI
2º VICE-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS
3º VICE-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ MOESCH
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY

COMISSÃO DE BIBLIOTECA E DE JURISPRUDÊNCIA
Des. Francisco José Moesch, Presidente
Des. Marco Antonio Angelo
Des. Roberto Sbravati
Des. Giovanni Conti
Des. Dilso Domingos Pereira
Desa. Ana Paula Dalbosco

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA
Des. Francisco José Moesch, Presidente
Desa. Matilde Chabar Maia, Coordenadora
Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito
Des. Gelson Rolim Stocker
Desa. Sandra Brisolara Medeiros, Coordenadora do Boletim Eletrônico de Ementas
Desa. Lizete Andreis Sebben

SUMÁRIO

Apresentação ........................................................................................................ 07
Letra de Câmbio e Nota Promissória – Decreto nº 2.044/1908 ..................................... 09
Lei da Assistência Judiciária – Lei nº 1.060/1950 ...................................................... 25
Lei da Ação Popular – Lei nº 4.717/1965

................................................................ 31

Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias –
Decreto nº 57.663/1966 ......................................................................................... 43
Cédula de Crédito Rural – Decreto-Lei nº 167/1967.................................................... 89
Lei da Duplicata – Lei nº 5.474/1968 ..................................................................... 111
Lei dos Alimentos – Lei nº 5.478/1968 ................................................................... 123
Cédula de Crédito Industrial – Decreto-Lei nº 413/1969 ........................................... 131
Alienação Fiduciária de Bem Móvel – Decreto-Lei nº 911/1969................................... 149
Lei dos Registros Públicos – Lei nº 6.015/1973 ........................................................ 155
Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976 ................................................... 227
Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN – Lei Complementar
nº 35/1979......................................................................................................... 335
Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/1980 ............................................................. 367
Cédula de Crédito Comercial – Lei nº 6.840/1980 .................................................. 379

APRESENTAÇÃO

A Administração do Tribunal de Justiça, objetivando oferecer um compêndio de obras
jurídicas aos magistrados, dá prosseguimento ao projeto que se iniciou em 2008 com a
edição dos três primeiros volumes, contendo: Constituições Federal e Estadual, Códigos
Civil, de Processo Civil, Penal e de Processo Penal.
Os trabalhos foram desenvolvidos sob a orientação da Comissão de Biblioteca e de
Jurisprudência, com o apoio da Secretaria das Comissões e dos Departamentos de Artes
Gráficas e de Biblioteca e de Jurisprudência do Tribunal. Trata-se, agora, de quatro volumes
que se somam aos três anteriores, cuja 8ª edição, atualizada, foi distribuída recentemente.
Há dois volumes contendo Leis Federais Especiais: o primeiro abrange Leis Codificadas,
Penais e Estatutos; o segundo, Leis Civis; o terceiro compreende Leis Estaduais – Estatutos e Regimentos; e o quarto com as Súmulas do STF, STJ, TRF 4ª Região e TJRS, as
quais, devido a sua importância para o sistema jurídico, passam a integrar as respectivas
compilações jurídicas.
Nesses volumes, foi contemplado um grande número de leis esparsas, devidamente
atualizadas, as mais consultadas no âmbito do Poder Judiciário, de forma a facilitar ao
usuário o acesso à legislação cuja aplicação é mais constante.
Sempre com vista ao emprego racional dos recursos públicos – uma vez que, adquiridas em editoras, as mesmas obras atingiriam valor elevado – e por proporcionar maior
facilidade e agilidade na atualização, optou-se pela confecção pelo próprio Poder Judiciário.
A distribuição está sendo feita a todos que optaram pelo seu recebimento. Esperamos
que esses novos volumes legislativos venham complementar os benefícios dos três primeiros.
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Arts. 1º a 6º

DECRETO Nº 2.044, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1908.1
Define a letra de câmbio e a nota promissória e
regula as Operações Cambiais.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:
TITULO I
DA LETRA DE CÂMBIO

2

CAPITULO I
DO SAQUE
Art. 1º - A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e deve conter requisitos, lançados,
por extenso, no contexto:
I. A denominação “letra de câmbio” ou a denominação equivalente na língua em que for
emitida.
II. A soma de dinheiro a pagar e a espécie de moeda.
III. O nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto.
IV. O nome da pessoa a quem deve ser paga. A letra pode ser ao portador e também pode
ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador pode designar-se como tomador.
V. A assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial. A assinatura deve
ser firmada abaixo do contexto.
Art. 2º - Não será letra de câmbio o escrito a que faltar qualquer dos requisitos acima
enumerados.
Art. 3º - Esses requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. A prova
em contrário será admitida no caso de má-fé do portador.
Art. 4º - Presume-se mandato ao portador para inserir a data e o lugar do saque, na letra
que não os contiver.
Art. 5º - Havendo diferença entre o valor lançado por algarismo e o que se achar por
extenso no corpo da letra, este último será sempre considerado verdadeiro e a diferença
não prejudicará a letra. Diversificando as indicações da soma de dinheiro no contexto, o
título não será letra de câmbio.
Art. 6º - A letra pode ser passada:

1 – Consulte-se o Decreto nº 57.663, de 24-1-1966, que promulgou as Convenções para adoção de uma lei uniforme
em matéria de letras de câmbio e notas promissórias.
2 – Registro: arts. 2º, 3º e 5º do Decreto-lei nº 427, de 22-1-1969, regulamentado pelo Decreto nº 64.156, de
4-3-1969.
– Modelos para registro: Portaria nº GB-70 de 28-2-1969 do Min. da Fazenda.
– Registro pelas Caixas Econômicas Federais e estabelecimentos bancários: Portaria nº GB-90, de 21-3-1969, do
Min. Da Fazenda.
– Apresentação para registro e respectivas anotações: Portaria nº 344, de 30-3- -1969, da SRF-MF.
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I. À vista.
II. A dia certo.
III. A tempo certo da data.
IV. A tempo certo da vista.
Art. 7º - A época do pagamento deve ser precisa, uma e única para a totalidade da soma
cambial.
CAPITULO II
DO ENDOSSO
Art. 8º - O endosso transmite a propriedade da letra de câmbio. Para a validade do endosso, é suficiente a simples assinatura do próprio punho do endossador ou do mandatário
especial, no verso da letra. O endossatário pode completar este endosso.
§ 1º - A cláusula “por procuração”, lançada no endosso, indica o mandato com todos os
poderes, salvo o caso de restrição, que deve ser expressa no mesmo endosso.
§ 2º - O endosso posterior ao vencimento da letra tem o efeito de cessão civil.
§ 3º - É vedado o endosso parcial.
CAPÍTULO III
DO ACEITE 3
Art. 9º - A apresentação da letra ao aceite é facultativa quando certa a data do vencimento. A letra a tempo certo da vista deve ser apresentada ao aceite do sacado, dentro
do prazo nela marcado; na falta de designação, dentro de seis meses contados da data
da emissão do título, sob pena de perder o portador o direito regressivo contra o sacador,
endossadores e avalistas.
Parágrafo único - O aceite da letra, a tempo certo da vista, deve ser datado, presumindo-se, na falta de data, o mandato ao portador para inseri-la.
Art. 10 - Sendo dois ou mais os sacados, o portador deve apresentar a letra ao
Art. 11 - Para a validade do aceite é suficiente a simples assinatura do próprio punho do
sacado ou do mandatário especial, no anverso da letra.
Vale, com aceite pura, a declaração que não traduzir inequivocamente a recusa, limitação
ou modificação.
Parágrafo único - Para os efeitos cambiais, a limitação ou modificação do aceite equivale
à recusa, ficando, porém, o aceitante cambialmente vinculado, nos termos da limitação
ou modificação.
Art. 12 - O aceite, uma vez firmado, não pode ser cancelado nem retirado.

3 – As letras de câmbio aceitas por instituições financeiras foram autorizadas a ser incluídas entre os títulos de renda
fixa que poderão compor a carteira dos Fundos Mútuos de Investimento. Resolução nº 164, de 24-11-1970, do Banco
Central do Brasil.
primeiro nomeado; na falta ou recusa do aceite, ao segundo, se estiver domiciliado na mesma praça; assim, sucessivamente, sem embargo da forma da indicação na letra dos nomes dos sacados.
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Arts. 13 a 17

Art. 13 - A falta ou recusa do aceite prova-se pelo protesto.

CAPÍTULO IV
DO AVAL

Art. 14 - O pagamento de uma letra de câmbio, independente do aceite e do endosso, pode
ser garantido por aval. Para a validade do aval, é suficiente a simples assinatura do próprio
punho do avalista ou do mandatário especial, no verso ou no anverso da letra.
Art. 15 - O avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, àquele
abaixo de cuja assinatura lançar a sua; fora destes casos, ao aceitaste e, não estando
aceita a letra, ao sacador.

CAPÍTULO V
DA MULTIPLICAÇÃO DA LETRA DE CÂMBIO
SEÇÃO ÚNICA
DAS DUPLICATAS
Art. 16 - O sacador, sob pena de responder por perdas e interesses, é obrigado a dar, ao
portador, as vias de letra que este reclamar antes do vencimento, diferençadas, no contexto,
por números de ordem ou pela ressalva, das que se extraviaram. Na falta da diferenciação
ou da ressalva, que torne inequívoca a unicidade da obrigação, cada exemplar valerá como
letra distinta.
§ 1º - O endossador e o avalista, sob pena de respondem por perdas e interesses, são
obrigados a repetir, na duplicata, o endosso e o aval firmados no original.
§ 2º - O sacado fica cambialmente obrigado por cada um dos exemplares em que firmar
o aceite.
§ 3º - O endossador de dois ou mais exemplares da mesma letra a pessoas diferentes e os
sucessivos endossadores e avalistas ficam cambialmente obrigados.
§ 4º - O detentor da letra expedida para o aceite é obrigado a entregá-la ao legítimo portador da duplicata, sob pena de responder por perdas e interesses.

CAPÍTULO VI
DO VENCIMENTO
Art. 17 - A letra à vista vence-se no ato ato da apresentação ao sacada.
A letra, a dia certo, vence-se nesse dia. A letra, a dias da data ou da vista, vence-se no
último dia do prazo; não se conta, para a primeira, o dia do saque, e, para a segunda, o
dia do aceite.
A letra a semanas, meses ou anos da data ou da vista vence no dia da semana, mês ou
ano do pagamento, correspondente ao dia do saque ou ao dia do aceite. Na falta do dia
correspondente, vence-se no último dia do mês do pagamento.
15
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Art. 18 - Sacada a letra em País onde vigorar outro calendário, sem a declaração do
adotado, verifica-se o termo do vencimento contando-se do dia do calendário gregoriano,
correspondente ao da emissão da letra pelo outro calendário.
Art. 19 - A letra é considerada vencida, quando protestada:
I. pela falta ou recusa do aceite;
II. pela falência do aceitante.
O pagamento, nestes casos, continua diferido até ao dia do vencimento ordinário da letra,
ocorrendo o aceite de outro sacado nomeado ou, na falta, a aquiescência do portador,
expressa no ato do protesto, ao aceite na letra, pelo interveniente voluntário.
CAPÍTULO VII
DO PAGAMENTO

Art. 20 - A letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no
lugar designado e no dia do vencimento ou, sendo este dia feriado por lei, no primeiro
dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador,
endossadores e avalistas.
§ 1º - Será pagável à vista a letra que não indicar a época do vencimento. Será pagável, no
lugar mencionado ao pé do nome do sacado, a letra que não indicar o lugar do pagamento.
É facultada a indicação alternativa de lugares de pagamento, tendo o portador direito de
opção. A letra pode ser sacada sobre uma pessoa, para ser paga no domicílio de outra,
indicada pelo sacador ou pelo aceitante,
§ 2º - No caso de recusa ou falta de pagamento pelo aceitante, sendo dois ou mais os
sacados, o portador deve apresentar a letra ao primeiro nomeado, se estiver domiciliado
na mesma praça; assim sucessivamente, sem embargo da forma da indicação na letra dos
nomes dos sacados.
§ 3º - Sobrevindo caso fortuito ou força maior, a apresentação deve ser feita, logo que
cessar o impedimento.
Art. 21 - A letra à vista deve ser apresentada ao pagamento dentro do prazo nela marcado;
na falta desta designação, dentro de 12 meses, contados da data da emissão do título, sob
pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.
Art. 22 - O portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra.
Aquele que paga uma letra, antes do respectivo vencimento, fica responsável pela validade
desse pagamento.
§ 1º - O portador é obrigado a receber o pagamento parcial, ao tempo do vencimento.
§ 2º - O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento; no caso do pagamento parcial, em que se não opera tradição do título, além da
quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra.
Art. 23 - Presume-se validamente desonerado aquele que paga a letra no vencimento,
sem oposição.
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Arts. 23 a 29

Parágrafo único - A oposição ao pagamento é somente admissível no caso de extravio da
letra, de falência ou incapacidade do portador para recebê-la.
Art. 24 - O pagamento feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas desonera da
responsabilidade cambial todos os coobrigados.
O pagamento feito pelo sacador, pelos endossadores ou respectivos avalistas desonera da
responsabilidade cambial os coobrigados posteriores.
Parágrafo único - O endossador ou o avalista, que paga ao endossatário ou ao avalista posterior, pede riscar o próprio endosso ou aval e os dos endossadores ou avalistas posteriores.
Art. 25 - A letra de câmbio deve ser paga na moeda indicada. Designada moeda estrangeira,
o pagamento, salvo determinação em contrário, expressa na letra, deve ser efetuado em
moeda nacional, ao câmbio à vista do dia do vencimento e do lugar do pagamento; não
havendo no lugar curso de câmbio, pelo da praça mais próxima.
Art. 26 - Se o pagamento de uma letra de câmbio não for exigido no vencimento, o aceitaste
pode, depois de expirado o prazo para o protesto por falta de pagamento, depositar o valor
da mesma, por conta e risco do portador, independente de qualquer citação.
Art. 27 - A falta ou recusa, total ou parcial, de pagamento, prova-se pelo protesto.
CAPÍTULO VIII
DO PROTESTO 4

Art. 28 - A letra que houver de ser protestada por falta de aceite ou de pagamento deve
ser entregue ao oficial competente, no primeiro dia útil que se seguir ao da recusa do aceite
ou ao do vencimento, e o respectivo protesto, tirado dentro de três dias úteis.
Parágrafo único - O protesto deve ser tirado do lugar indicado na letra para o aceite ou
para o pagamento. Sacada ou aceita a letra para ser paga em outro domicílio que não o do
sacado, naquele domicílio deve ser tirado o protesto.
Art. 29 - O instrumento de protesto deve conter:
I. a data;
II. a transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela ordem respectiva;
III. a certidão da intimação ao sacado ou ao aceitante ou aos outros sacados, nomeados
na letra para aceitar ou pagar, a resposta dada ou a declaração da falta da resposta.
A intimação é dispensada no caso de o sacado ou aceitante firmar na letra a declaração
da recusa do aceite ou do pagamento e, na hipótese de protesto, por causa de falência do
aceitante.
IV. a certidão de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para
aceitar ou para pagar. Nesta hipótese, o oficial afixará a intimação nos lugares de estilo e,
se possível, a publicará pela imprensa;
4 – As letras de câmbio ou notas promissórias sem registro não poderão ser levadas a protesto. V. art. 2º, § 2º, do
Decreto-lei n.º 427, de 22-1-1969.
– Do protesto e da apreensão de títulos: V. arts. 882 a 887 do C. P. Civil.
Não constando do endosso o domicílio ou a residência do endossador, o aviso deve ser transmitido ao endossador anterior,
que houver satisfeito aquelas formalidades.
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V. a indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas;
VI. a aquiescência do portador ao aceite por honra;
VII. a assinatura, como sinal público, do oficial do protesto.
Parágrafo único - Este instrumento, depois de registrado no livro de protestos, deverá ser
entregue ao detentor ou portador da letra ou àquele que houver efetuado o pagamento.
Art. 30 - O portador é obrigado a dar aviso do protesto ao último endossador, dentro de
dois dias, contados da data do instrumento do protesto e cada endossatário, dentro de dois
dias, contados do recebimento do aviso, deve transmiti-lo ao seu endossador, sob pena de
responder por perdas e interesses.
Parágrafo único - O aviso pode ser dado em carta registrada. Para esse fim, a carta será
levada aberta ao Correio, onde, verificada a existência do aviso se declarará o conteúdo
da carta registrada no conhecimento e talão respectivo.
Art. 31 - Recusada a entrega da letra por aquele que a recebeu para firmar o aceite ou
para efetuar o pagamento, o protesto pode ser tirado por outro exemplar ou, na falta, pelas
indicações do protestante.
Parágrafo único - Pela prova do fato, pode ser decretada a prisão do detentor da letra, salvo
depositando este a soma cambial e a importância das despesas feitas.
Art. 32 - O portador que não tira, em tempo útil e forma regular, o instrumento do protesto
da letra, perde o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.
Art. 33 - O oficial que não lavra, em tempo útil e forma regular, o instrumento do protesto,
além da pena em que incorrer, segundo o Código Penal, responde por perdas e interesses.

CAPÍTULO IX
DA INTERVENHO

Art. 34 - No ato do protesto pela falta ou recusa do aceite, a letra pode ser aceita por
terceiro, mediante a aquiescência do detentor ou portador.
A responsabilidade cambial deste interveniente é equiparada à do sacado que aceita.
Art. 35 - No ato do protesto, excetuada apenas a hipótese do artigo anterior, qualquer
pessoa tem o direito de intervir para efetuar o pagamento da letra, por honra de qualquer
das firmas.
§ 1º - O pagamento, por honra da firma do aceitante ou dos respectivos avalistas, desonera
da responsabilidade cambial todos os coobrigados.
O pagamento, por honra da firma do sacador, do endossador ou dos respectivos avalistas,
desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados posteriores.
§ 2º - Não indicada a firma, entende-se ter sido honrada a do sacador; quando aceita a
letra, a do aceitante.
§ 3º - Sendo múltiplas as intervenções, concorram ou não coobrigados, deve ser preferido
o interveniente que desonera maior número de firmas.
18
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Arts. 35 a 37

Múltiplas as intervenções pela mesma firma, deve ser preferido o interveniente coobrigado;
na falta deste, o sacado; na falta de ambos, o detentor ou portador tem a opção. É vedada
a intervenção, ao aceitante ou ao respectivo avalista.
CAPÍTULO X
DA ANULAÇÃO DA LETRA
Art. 36 - Justificando a propriedade e o extravio ou a destruição total ou parcial da letra,
descrita com clareza e precisão, o proprietário pode requerer ao juiz competente do lugar do
pagamento na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou do aceitante e dos coobrigados,
para não pagarem a aludida letra, e a citação do detentor para apresentá-la em juízo, dentro
do prazo de três meses, e, nos casos de extravio e de destruição, a citação dos coobrigados
para, dentro do referido prazo, oporem contestação, firmada em defeito de forma do título
ou, na falta de requisito essencial, ao exercício da ação cambial. 5
Estas citações e intimações devem ser feitas pela imprensa, publicadas no jornal oficial do
Estado e no “Diário Oficial” para o Distrito Federal e nos periódicos indicados pelo juiz, além
de afixadas nos Lugares do estilo e na bolsa da praça do pagamento.
§ 1º - O prazo de três meses corre da data do vencimento; estando vencida a letra, da
data da publicação no jornal oficial.
§ 2º - Durante o curso desse prazo, munido da certidão do requerimento e do despacho favorável
do juiz, fica o proprietário autorizado a praticar todos os atas necessário à garantia do direito
creditório, podendo, vencida a letra, reclamar do aceitante o depósito judicial da soma devida.
§ 3º - Decorrido o prazo, sem se apresentar o portador legitimado (art. 39) da letra, ou sem
a contestação do coobrigado (art. 36), o juiz decretará a nulidade do título extraviado ou
destruído e ordenará, em benefício do proprietário, o levantamento do depósito da soma,
caso tenha sido feito.
§ 4º - Por esta sentença fica o proprietário habilitado, para o exercício da ação executiva,
contra o aceitante e os outros coobrigados.
§ 5º - Apresentada a letra pelo portador legitimado (art. 39), ou oferecida a contestação
(art. 36) pelo coobrigado, o juiz julgará prejudicado o pedido de anulação da letra, deixando,
salvo à parte, o recurso aos meios ordinários.
§ 6º - Da sentença proferida no processo cabe o recurso de agravo com efeito suspensivo.
§ 7º - Este processo não impede o recurso à duplicata e nem para os efeitos da responsabilidade civil do coobrigado, dispensa o aviso imediato do extravio, por cartas registradas
endereçadas ao sacado, ao aceitante e aos outros coobrigados, pela forma indicada no
parágrafo único do artigo 30.
CAPÍTULO XI
DO RESSAQUE
Art. 37 - O portador da letra protestada pode haver o embolso da soma devida, pelo ressaque de nova letra de câmbio, à vista, sobre qualquer dos obrigados.

5 – Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao portador: V. arts. 907 a 913 do C. P. Civil.
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O ressacado que paga pode, por seu turno, ressacar sobre qualquer dos coobrigados a ele
anteriores.
Parágrafo único - O ressaque deve ser acompanhado da letra protestada, do instrumento
do protesto e da conta de retorno.
Art. 38 - A conta de retorno deve indicar:
I. a soma cambial e a dos juros legais, desde o dia do vencimento;
II. a soma das despesas legais, protesto, comissão, porte de cartas, selos e dos juros legais,
desde o dia em que foram feitas;
III. o nome do ressacado;
IV. o preço do câmbio, certificado por corretor ou, na falta, por dois comerciantes.
§ 1º - O recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça do pagamento, sobre a praça
do domicílio ou da residência do ressacado; o recâmbio, devido ao endossador ou ao avalista que ressaca, é regulado pelo curso do câmbio da praça do ressaque, sobre a praça da
residência ou do domicílio do ressacado.
Não havendo curso de câmbio na praça do ressaque, o recâmbio é regulado pelo curso do
câmbio da praça mais próxima.
§ 2º - É facultado o acúmulo dos recâmbios nos sucessivos ressaques.

CAPITULO XII
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS
SEÇÃO I
DOS DIREITOS

Art. 39 - O possuidor é considerado legítimo proprietario da letra ao portador e da letra
endossada em branco.
O último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra endossada em preto, se
o primeiro endosso estiver assinado pelo tomador e cada um dos outros, pelo endossatário
do endosso, imediatamente anterior.
Seguindo-se ao endosso em branco outro endosso, presume-se haver o endossador deste
adquirido por aquele a propriedade da letra.
§ 1º - No caso de pluralidade de tomadores ou de endossatários, conjuntos ou disjuntos,
o tomador ou o endossatário possuidor da letra é considerado, para os efeitos cambiais, o
credor único da obrigação.
§ 2º - O possuidor, legitimado de acordo com este artigo, somente no caso de má-fé na
aquisição, pode ser obrigado a abrir mão da letra de câmbio.
Art. 40 - Quem paga não está obrigado a verificar a autenticidade dos endossos.
Parágrafo único - O interveniente voluntário que paga fica sub-rogado em todos os direitos
daquele, cuja firma foi por ele honrada.
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Arts. 41 a 48

Art. 41 - O detentor, embora sem título algum, está autorizado a praticar as diligências
necessárias à garantia do crédito, a reclamar o aceite, a tirar os protestos, a exigir, ao
tempo do vencimento, o depósito da soma cambial.
SEÇÃO II
DAS OBRIGAÇÕES
Art. 42 - Pode obrigar-se, por letra de câmbio, quem tem a capacidade civil ou comercial.
Parágrafo único - Tendo a capacidade pela lei brasileira, o estrangeiro fica obrigado pela
declaração, que firmar, sem embargo da sua incapacidade, pela lei do Estado a que pertencer.
Art. 43 - As obrigações cambiais, são autônomas e independentes umas das outras.
O significado da declaração cambial fica, por ela, vinculado e solidariamente responsável
pelo aceite e pelo. Pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da
nulidade de qualquer outra assinatura.
Art. 44 - Para os efeitos cambiais, são consideradas não escritas:
I. a cláusula de juros;

6

II. a cláusula proibitiva do endosso ou do protesto, a excludente da responsabilidade pelas
despesas e qualquer outra, dispensando a observância dos termos ou das formalidades
prescritas por esta Lei;
III. a cláusula proibitiva da apresentação da letra ao aceite do sacado;
IV. a cláusula excludente ou restritiva da responsabilidade e qualquer outra beneficiando o
devedor ou o credor, além dos limites fixados por esta Lei.
§ 1º - Para os efeitos cambiais, o endosso ou aval cancelado é considerado não escrito.
§ 2º - Não é letra de câmbio o título em que o emitente exclui ou restringe a sua responsabilidade cambial.
Art. 45 - Pelo aceite, o sacado fica cambialmente obrigado para com o sacador e respectivos
avalistas.
§ 1º - A letra endossada ao aceitante pode ser por este reendossada, antes do vencimento.
§ 2º - Pelo reendosso da letra, endossada ao sacador, ao endossado ou ao avalista, continuam cambialmente obrigados os co-devedores intermédios.
Art. 46 - Aquele que assina a declaração cambial, como mandatário, ou representante
legal de outrem, sem estar devidamente autorizado, fica, por ela, pessoalmente obrigado.
Art. 47 - A substância, os efeitos, a forma extrínseca e os meios de prova da obrigação
cambial são regulados pela Lei do lugar onde a obrigação foi firmada.
Art. 48 - Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o
aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se
locupletou à custa deste.
A ação do portador, para este fim, é a ordinária.
6 – Juros legais: V. arts. 1.062 a 1.064 do C. Civil.
– Lei da usura: Decreto n.º 22.626, de 7-4-1933.
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CAPÍTULO XIII
DA ANÃO CAMBIAL
Art. 49 - A ação cambial é a executiva.

7

Por ela tem também o credor o direito de reclamar a importância que receberia pelo ressaque (art. 38).
Art. 50 - A ação cambial pode ser proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados,
sem estar o credor adstrito à observância da ordem dos endossos.
Art. 51 - Na ação cambial, somente é admissível defesa fundada no direito pessoal do réu
contra o autor, em defeito de forma do título e na falta de requisito necessário ao exercício
da ação.

CAPÍTULO XIV
DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL
Art. 52 - A ação cambial, contra o sacador, aceitante e respectivos avalistas, prescreve
em cinco anos.
A ação cambial contra o endossador o respectivo avalista prescreve em 12 meses.
Art. 53 - O prazo da prescrição é contado do dia em que a ação pode ser proposta; para
o endossador ou respectivo avalista que paga, do dia desse pagamento.

TÍTULO II
DA NOTA PROMISSÓRIA

8

CAPÍTULO I
DA EMISSÃO
Art. 54 - A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos
essenciais, lançados, por extenso no contexto:
I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for
emitida;
II. a soma de dinheiro a pagar;
III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;
IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial.
§ 1º - Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão da nota
promissória, que não contiver estes requisitos.

7 – Execução por quantia certa contra devedor solvente: V. arts. 646 a 731 do C. P. Civil.
– Não poderão ser executadas as letras de câmbio ou notas promissórias não registradas. V. art. 2.º, § 2.º, do Decreto-lei n.º 427, de 22-1-1969.
8 – Registro: V. nota n.º 2. – Nota Promissória Rural: V. arts. 42 a 45 do Decreto-lei n.º 167, de 14-2-1967.
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Arts. 54 a 57

§ 2º - Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será
pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.
É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção.
§ 3º - Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que
se achar lançada por extenso no contexto.
Diversificando no contexto as indicações da soma de dinheiro, o título não será nota promissória.
§ 4º - Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima
enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão da
nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário.
Art. 55 - A nota promissória pode ser passada:
I. à vista;
II. a dia certo;
III. a tempo certo da data.
Parágrafo único - A época do pagamento deve ser precisa e única para toda a soma devida.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56 - São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os
dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas.
Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota promissória é equiparado
ao aceitante da letra de câmbio.
Art. 57 - Ficam revogados todos os artigos do Título XVI do Código Comercial e mais
disposições em contrário. 9
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA
David Campista
Este texto não substitui o publicado na CLBR, de 1908

9 – O Título XVI, citado, abrange os arts. de ns. 354 a 427.
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LEI DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950.
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Arts. 1º a 4º

LEI DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950.
Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam
receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência
judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.510,
de 1986)
Art. 2º - Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país,
que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.
Parágrafo único - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
Art. 3º - A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:
I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça;
III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação
dos atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do
empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder
público estadual, nos Estados;
V - dos honorários de advogado e peritos.
VI - das despesas com a realização do exame de código genético – DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou maternidade.
(Incluído pela Lei nº 10.317, de 2001)
VII - dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e
demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. (Incluído
pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
Parágrafo único - A publicação de edital em jornal encarregado da divulgação de atos oficiais, na
forma do inciso III, dispensa a publicação em outro jornal. (Incluído pela Lei nº 7.288, de 1984)
Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação,
na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo
e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela
Lei nº 7.510, de 1986)
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§ 1º - Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob
pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)
§ 2º - A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo
e será feita em autos apartados. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)
§ 3º - A apresentação da carteira de trabalho e previdência social, devidamente legalizada,
onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados exigidos nos §§ 1º
e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 6.654, de 1979)
Art. 5º - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de
plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.
§ 1º - Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado
que patrocinará a causa do necessitado.
§ 2º - Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, caberá
a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais.
§ 3º - Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil.
o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado.
§ 4º - Será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar e que
declare aceitar o encargo.
§ 5º - Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o
Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos
os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.
(Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989)
Art. 6º - O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo o juiz,
em face das provas, conceder ou denegar de plano o benefício de assistência. A petição,
neste caso, será autuada em separado, apensando-se os respectivos autos aos da causa
principal, depois de resolvido o incidente.
Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos
benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Parágrafo único - Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processará pela
forma estabelecida no final do artigo 6º. desta Lei.
Art. 8º - Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz,
ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.
Art. 9º - Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo
até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
Art. 10 - São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência
judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do
beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda
e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 11 - Os honorários de advogados e peritos, as custas do processo, as taxas e selos
judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência for vencedor na causa.
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Arts. 11 a 16

§ 1º - Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% (quinze
por cento) sobre o líquido apurado na execução da sentença.
§ 2º - A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver as despesas do processo,
inclusive honorários do advogado, desde que prove ter a última perdido a condição legal
de necessitada.
Art. 12 - A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro
de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento,
a obrigação ficará prescrita.
Art. 13 - Se o assistido puder atender, em parte, as despesas do processo, o Juiz mandará
pagar as custas que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu recebimento.
Art. 14 - Os profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de defensor
ou de perito, conforme o caso, salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua omissão, a
critério da autoridade judiciária competente, são obrigados ao respectivo cumprimento,
sob pena de multa de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, sem prejuízo
de sanção disciplinar cabível. (Redação dada pela Lei nº 6.465, de 1977)
§ 1º - Na falta de indicação pela assistência ou pela própria parte, o juiz solicitará a do
órgão de classe respectivo. (Incluído pela Lei nº 6.465, de 1977)
§ 2º - A multa prevista neste artigo reverterá em benefício do profissional que assumir o encargo
na causa. (Renumerado do Parágrafo Único, com nova redação, pela Lei nº 6.465, de 1977)
Art. 15 - São motivos para a recusa do mandato pelo advogado designado ou nomeado:
§ 1º - estar impedido de exercer a advocacia.
§ 2º - ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações profissionais
de interesse atual;
§ 3º - ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender a outro mandato anteriormente outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis;
§ 4º - já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o necessitado
pretende pleitear;
§ 5º - haver dada à parte contrária parecer escrito sobre a contenda.
Parágrafo único - A recusa será solicitada ao juiz, que, de plano a concederá, temporária
ou definitivamente, ou a denegará.
Art. 16 - Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o instrumento do mandato
outorgado pelo assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da audiência os termos
da referida outorga.
Parágrafo único - O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte for representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbido na
forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados: (Incluído pela
Lei nº 6.248, de 1975)
a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil; (Incluída pela Lei nº 6.248,
de 1975)
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b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de ação privada, a proposição de ação
penal privada ou o oferecimento de representação por crime de ação pública condicionada.
(Incluída pela Lei nº 6.248, de 1975)
Art. 17 - Caberá apelação das decisões proferidas em consequência da aplicação desta
lei; a apelação será recebida somente no efeito devolutivo quando a sentença conceder o
pedido. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)
Art. 18 - Os acadêmicos de direito, a partir da 4ª série, poderão ser indicados pela assistência
judiciária, ou nomeados pelo juiz para auxiliar o patrocínio das causas dos necessitados,
ficando sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta Lei aos advogados.
Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor trinta dias depois da sua publicação no Diário oficial
da União, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1950; 129º da Independência e 62º da República.
EURICO G. DUTRA
Adroaldo Mesquita da Costa
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.2.1950.

30

LEI DA AÇÃO POPULAR
LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965.

LEI DA AÇÃO POPULAR – LEI Nº 4.717/1965 (arts. 1º a 4º) .................................35
Da competência (art. 5º) .....................................................................................37
Dos sujeitos passivos da ação e dos assistentes (art. 6º) ........................................38
Do processo (arts. 7º a 19) .................................................................................38
Disposições gerais (arts. 20 a 22) .........................................................................40

Art. 1º

Lei da Ação Popular – Lei nº 4.717/1965

LEI DA AÇÃO POPULAR
LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965.
Regula a ação popular.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição,
art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
§ 1º - Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e
direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico.
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e
direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. (Redação dada pela
Lei nº 6.513, de 1977)
§ 2º - Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro
público concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, bem
como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as conseqüências patrimoniais
da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos
cofres públicos.
§ 3º - A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou
com documento que a ele corresponda.
§ 4º - Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este
artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a
finalidade das mesmas.
§ 5º - As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e
só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.
§ 6º - Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser
sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.
§ 7º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos
do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas
e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o
trânsito em julgado de sentença condenatória.
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Art. 2º - São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único - Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do
agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado
obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Art. 3º - Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das
entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações
do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis
com a natureza deles.
Art. 4º - São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por
quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.
I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de
habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.
II - A operação bancária ou de crédito real, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas;
b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura,
contrato ou avaliação.
III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:
a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral;
b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que comprometam o
seu caráter competitivo;
c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação
das possibilidades normais de competição.
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IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor
do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de
serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos.,
V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou constantes de
instruções gerais;
b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação;
c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação.
VI - A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando:
a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções
e ordens de serviço;
b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador.
VII - A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor,
desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.
VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando:
a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares,, regimentais
ou constantes de instruções gerias:
b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação.
IX - A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e
regulamentadoras que regem a espécie.
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º - Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação,
processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o
for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º - Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado
ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de
direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das
pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse
patrimonial.
§ 2º - Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoas ou
entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver.
§ 3º - A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que forem
posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.
§ 4º - Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.
(Incluído pela Lei nº 6.513, de 1977)
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DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES
Art. 6º - A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem
dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.
§ 1º - Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo.
§ 2º - No caso de que trata o inciso II, item “b”, do art. 4º, quando o valor real do bem for
inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e
entidades referidas no art. 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma.
§ 3º - A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor,
desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante
legal ou dirigente.
§ 4º - O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova
e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado,
em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.
§ 5º - É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor
da ação popular.
DO PROCESSO
Art. 7º - A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo
Civil, observadas as seguintes normas modificativas:
I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público;
b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido
referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao
esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.
§ 1º - O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a que
se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz.
§ 2º - Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados,
o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.
II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital com o prazo de
30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito
Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação
será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição
competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado.
III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou
identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final
de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, Salvo, quanto a beneficiário, se a
citação se houver feito na forma do inciso anterior.
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Arts. 7º a 14

IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será
comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido,
ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.
V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou
pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, para alegações, sendo-lhe os
autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e oito) horas após a expiração desse prazo;
havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário.
VI - A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser
proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz.
Parágrafo único - O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz
da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará
a perda, para efeito de promoção por antigüidade, de tantos dias quantos forem os do
retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão
disciplinar competente.
Art. 8º - Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no prazo fixado
no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra “b”),
informações e certidão ou fotocópia de documento necessários à instrução da causa.
Parágrafo único - O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob recibo, o requerimento
do interessado ou o ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 7º, n. I, letra “b”).
Art. 9º - Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a
qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de
90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.
Art. 10 - As partes só pagarão custas e preparo a final.
Art. 11 - A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato
impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática
e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de
dano, quando incorrerem em culpa.
Art. 12 - A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das
custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação
e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.
Art. 13 - A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.
Art. 14 - Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença;
se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução.
§ 1º - Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação
imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual,
se houver.
§ 2º - Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a
condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora.
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§ 3º - Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por
desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier
ao interesse público.
§ 4º - A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a seqüestro e penhora,
desde a prolação da sentença condenatória.
Art. 15 - Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta
disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho,
o juiz, “ex-officio”, determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às
autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção.
Art. 16 - Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de
segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução. o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de
falta grave.
Art. 17 - É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução
da sentença contra os demais réus.
Art. 18 - A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível “erga omnes”, exceto no caso
de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer
cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Art. 19 - Da sentença que concluir pela improcedência ou pela carência da ação, recorrerá
o juiz, ex officio, mediante simples declaração no seu texto, da sentença que julgar procedente o pedido caberá apelação voluntária, com efeito suspensivo.
§ 1º - Das decisões interlocutórias poderão ser interpostos os recursos previstos no Código
de Processo Civil.
§ 2º - Das decisões proferidas contra o autor popular e suscetíveis de recurso, poderão
recorrer qualquer cidadão e o representante do Ministério Público.
Art. 19 - A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal;
da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada
pela Lei nº 6.014, de 1973)
§ 1º - Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. (Redação dada pela Lei
nº 6.014, de 1973)
§ 2º - Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso,
poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. (Redação dada pela Lei
nº 6.014, de 1973)
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20 - Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas:
a) o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral;
b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução de serviços de
interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros
recursos oriundos do Tesouro Público;
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Arts. 20 a 22

c) as entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para
receber e aplicar contribuições parafiscais.
Art. 21 - A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.
Art. 22 - Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que
não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.
Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República.
H. Castello Branco
Milton Soares Campos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.7.1965 e republicado no DOU de 8.4.1974
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Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias –
Decreto nº 57.663/1966

DECRETO Nº 57.663, DE 24 DE JANEIRO DE 1966
Promulga as Convenções para adoção de uma lei
uniforme em matéria de letras de câmbio e notas
promissórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,
HAVENDO o Govêrno brasileiro, por nota da Legação em Berna, datada de 26 de agôsto de
1942, ao Secretario Geral da Liga das Nações, aderido às seguintes Convenções assinadas
em Genebra, a 7 de junho de 1930:
1º Convenção para adoção de uma lei uniforme sôbre letras de câmbio e notas promissórias,
anexos e protocolo, com reservas aos artigos 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 19 e 20 do anexo II;
2º Convenção destinada a regular conflitos de leis em matéria de letras de câmbio e notas
promissórias, com Protocolo;
3º Convenção relativa ao impôsto de sêlo em matéria de letras de câmbio e de notas
promissórias, com Protocolo;
HAVENDO as referidas Convenções entrado em vigor para o Brasil noventa dias após a
data do registro pela Secretária Geral da Liga das Nações, isto é, a 26 de novembro de
1942;
E HAVENDO o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo número 54, de 1964,
as referidas Convenções;
DECRETA que as mesmas, apenas por cópia ao presente decreto, sejam executadas
as cumpridas tão inteiramente como nelas se contém, observadas as reservas feitas à
Convenção relativa à lei uniforme sôbre letras de câmbio e notas promissórias.
Brasília, 24 de janeiro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juracy Magalhães

Este texto não substitui o publicado no D. O. U. de 31.1.1966 e retificado no D. O. U. de
2.3.1966
CONVENÇÃO PARA A ADOÇÃO DE UMA LEI UNIFORME SÔBRE LETRAS DE CÂMBIO E
NOTAS PROMISSÓRIAS:
O Presidente do Reich Alemão; o Presidente Federal da República Austríaca; Sua Majestade
o Rei dos Belgas; O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil; o Presidente da
República da Colômbia; Sua Majestade o Rei da Dinamarca; o Presidente da República da
Polônia pela cidade Livre de Dantzig; o Presidente da República do Equador; Sua Majestade
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o Rei de Espanha; o Presidente da República da Finlândia; o Presidente da República
Francesa; o Presidente da República Helênica; Sua alteza Sereníssima o Regente do Reino
da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua Majestade o Imperador do Japão; Sua alteza
Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade o Rei da Noruega; Sua Majestade
a Rainha da Holanda; o Presidente da República da Polônia; o Presidente da República
Portuguesa; Sua Majestade o Rei da Suécia; o Conselho Federal Suíço; o Presidente da
República da Thecoslováquia; o Presidente da República da Turquia; Sua Majestade o Rei
da Iugoslávia.
Desejando evitar as dificuldades originadas pela diversidade de legislação nos vários
países em que as letras circulam e, aumentar assim a segurança e rapidez das relações
do comércio internacional;
Designaram como seus Plenipotenciários:
O Presidente do Reich Alemão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial no Ministério da Justiça do Reich;
Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de Legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do
Reich;
O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de Berlim;
O Presidente Federal da República da Austria:
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial do Ministério Federal da Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas;
O Visconde Poullet, Ministro de Estado, Membro da Câmara dos Representantes;
O Sr. J. de La Vallée-Poussin, Secretario Geral do Ministério das Ciências e das Artes.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
O Sr. Deoclécio de Campos, Adido Comercial em Roma, antigo Professor na faculdade de
Direito do Pará.
O Presidente da República da Colômbia:
O Sr. A. José Restrepo, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, Delegado
Permanente junto da Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca:
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no Ministério do Comércio e da Indústria;
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da “Privatbanken”, em Copenhague.
O Presidente da Republica da Polônia pela Cidade Livre de Dantzig:
O Sr. Jozef Sulkowski, Professor da Universidade de Poznam, Membro da Comissão de
Codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador:
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Cônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Espanha:
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de Seção do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça.
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O Presidente da República da Finlândia:
O Sr. Filip Crönvall, Conselheiro de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo
de Helsinki.
O Presidente da República Francesa:
O Sr. L. J. Percerou, Professor da Faculdade de Direito de Paris.
O Presidente da República Helênica:
O Sr. R. Raphaël, Delegado Permanente junto da Sociedade das Nações, Encarregado de
Negócio em Berna.
Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino da Hungria:
O Sr. Zoltan Baranyai, Encarregado de Negócios A. I. da Delegação Hungara junto da
Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Itália;
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de Estado, Ministro Plenipotenciário.
Sua Majestade o Imperador do Japão:
O Sr. Morie Ohno, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Presidente
Federal da República da Áustria;
O Sr. Tetsukichi Shimada, Juiz do Supremo Tribunal de Tóquio;
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo:
O Sr. Ch. G. Vermeire, Cônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado.
Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor emérito da Universidade de Utrecht.
O Presidente da República do Peru:
O Sr. José Maria Barreto, chefe do Bureau Permanente do Peru junto da Sociedade das
Nações.
O Presidente da República da Polônia:
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da Universidade de Poznan, Membro da Comissão de
Codificação da Polônia.
O Presidente da República Portuguêsa:
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de
Direito, Diretor do Banco de Portugal.
Sua Majestade o Rei da Suécia:
O Barão E. Marks von Würtemberg, Presidente do Tribunal da Relação de Estocolmo, antigo
Ministro dos Negócios Estrangeiros;
O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão de Legislação Civil, antigo Ministro da
Justiça, antigo Membro do Supremo Tribunal.
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O Conselho Federal Suíço:
O Dr. Max Vischer, Advogado e notário, primeiro Secretário da Associação Suíça dos
Banqueiros.
O Presidente da República Tchecoslováquia:
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor da Universidade de Praga, Presidente da Comissão
de Codificação do Direito Comercial no Ministério da Justiça.
O Presidente da República Turca:
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Conselho
Federal Suíço.
Sua Majestade o Rei da Iugoslávia:
O Sr. Ilia Choumenkovitch, Delegado Permanente junto da Sociedade das Nações, Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Conselho Federal Suíço;
Os quais, depois de terem apresentado os seus plenos poderes, achados em boa e devida
forma, acordaram nas disposições seguintes:
Art. 1º - As Altas Partes Contratantes obrigam-se a adotar nos territórios respectivos,
quer num dos textos originais, quer nas suas línguas nacionais, a lei uniforme que constitui
o anexo I da presente Convenção.
Esta obrigação poderá ficar subordinada a certas reservas que deverão eventualmente
ser formuladas por cada uma da Altas Partes Contratantes no momento da sua ratificação
ou adesão, Estas reservas deverão ser escolhidas entre as mencionadas no Anexo II da
presente Convenção.
Todavia, as reservas a que se referem os artigos 8º, 12º e 18º do citado Anexo II
poderão ser feitas posteriormente à ratificação ou adesão, desde que sejam notificadas
ao Secretário Geral da Sociedade das Nações, o qual imediatamente comunicará o seu
texto aos Membros da Sociedade das Nações e aos Estados não membros em cujo nome,
tenha sido ratificada a presente Convenção ou que a ela tenham aderido. Essas reservas
só produzirão efeitos noventa dias depois de o Secretário Geral ter recebido a referida
notificação.
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, em caso de urgência, fazer uso depois da
ratificação ou da adesão, das reservas indicadas nos artigos 7º e 22º do referido Anexo II.
Neste caso deverá comunicar essas reservas direta e imediatamente a tôdas as outras
Altas Partes Contratantes e ao Secretário Geral da Sociedade das Nações. Esta notificação
produzirá os seus efeitos dois dias depois de recebida a dita comunicação pelas Altas
Partes Contratantes.
Art. 2º - A lei uniforme não será aplicável no território de cada uma das Altas Partes
Contratantes às letras e notas promissórias já passadas à data da entrada em vigor da
presente Convenção.
Art. 3º - A presente Convenção, cujos textos francês e inglês farão, ambos igualmente fé,
terá a data de hoje.
Poderá ser ulteriormente assinada, até 6 de setembro de 1930, em nome de qualquer
Membro da Sociedade das Nações e de qualquer Estado não Membro.
Art. 4º - A presente Convenção será ratificada.
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Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, antes de 1 de setembro de 1932, ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que notificará imediatamente do seu depósito
todos os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que sejam Partes
na presente Convenção.
Art. 5º - A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer Membro da Sociedade das Nações
e qualquer Estado não membro poderá aderir à presente Convenção.
Esta adesão efetuar-se-á por meio de notificação ao Secretário Geral da Sociedade das
Nações, que será depositada nos arquivos do Secretariado.
O Secretariado Geral notificará imediatamente dêsse depósito todos os Estados que
tenham assinado ou aderido à presente Convenção.
Art. 6º - A presente Convenção somente entrará em vigor depois de ter sido ratificada
ou de a ela terem aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou Estados não
membros, entre os quais deverão figurar três dos Membros da Sociedade das Nações com
representação permanente no Conselho.
Começará a vigorar noventa dias depois de recebida pelo secretário Geral da Sociedade
das Nações a sétima ratificação ou adesão, em conformidade com o disposto na alínea
primeira do presente artigo.
O Secretario Geral da Sociedade das Nações, nas notificações previstas nos artigos 4º e 5º
fará menção especial de terem sido recebidas as ratificações ou adesões a que se refere a
alínea primeira do presente artigo.
Art. 7º - As ratificações ou adesões após a entrada em vigor da presente Convenção em
conformidade com o disposto no artigo 6º produzirão os seus efeitos noventa dias depois
da data da sua recepção pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Art. 8º - Exceto nos casos de urgência, a presente Convenção não poderá ser denunciada
antes de decorrido com prazo de dois anos a contar da data em que tiver começado a
vigorar para o Membro da Sociedade das Nações ou para o Estado não membro que a
denuncia; esta denúncia produzirá os seus efeitos noventa dias depois de recebida pelo
Secretário Geral a respectiva notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade
das Nações a tôdas as outras Altas Partes Contratantes.
Nos casos de urgência, a Alta Parte Contratante que efetuar a denúncia comunicará êsse
fato direta e imediatamente a todas as outras Altas Partes Contratantes, e a denúncia
produzirá os seus efeitos dois dias depois de recebida a dita comunicação pelas respectivas
Altas Partes Contratantes, A Alta Parte Contratante que fizer a denúncia nestas condições
dará igualmente conhecimento da sua decisão ao Secretário Geral da Sociedade das
Nações.
Qualquer denúncia só produzirá efeitos em relação à Alta Parte Contratante em nome da
qual ela tenha sido feita.
Art. 9º - Decorrido um prazo de quatro anos da entrada em vigor da presente Convenção,
qualquer Membro da Sociedade das Nações ou Estado não membro ligado à Convenção
poderá formular ao Secretário Geral da Sociedade das Nações um pedido de revisão de
algumas ou de tôdas as suas disposições.
Se êste pedido, comunicado aos outros Membros ou Estados não membros para os quais a
Convenção estiver em vigor, fôr apoiado dentro do prazo de um ano por seis, pelo menos,
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dentre êles, o Conselho da Sociedade das Nações decidirá se deve ser convocada uma
Conferência para aquêle fim.
Art. 10 - As Altas Partes Contratantes poderão declarar no momento da assinatura da
Ratificação ou da adesão que, aceitando a presente Convenção, não assumem nenhuma
obrigação pelo que respeita a tôdas as partes das suas colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato, caso em que a presente Convenção se não aplicará aos
territórios mencionados nessa declaração.
As Altas Partes Contratante poderão a todo tempo mais tarde notificar o Secretário Geral
da Sociedade das Nações de que desejam que a presente Convenção se aplique a todos ou
parte dos territórios que tenham sido objeto de declaração prevista na alínea precedente, e
nesse caso a Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados na comunicação noventa
dias depois de esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Da mesma forma, as Altas Partes Contratantes podem, nos têrmos do art. 8º, denunciar
a presente Convenção para tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato.
Art. 11 - A presente Convenção será registrada pelo contrário Secretário Geral da
Sociedade das Nações deste que entre em vigor. Será publicado, logo que fôr possível, na
“Coleção de Tratados” da Sociedade das Nações.
Em fé do que os Plenipotenciários acima designados assinaram a presente Convenção.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num só exemplar, que
será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações. Será transmitida
cópia autêntica a todos os Membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não
Membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobele
Bélgica:
Vte. P. Poullet de La Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig:
Sulkowski
Equador:
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gomez Montejo
Finlândia:
F. Gronvall
França:
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J. Percerou
Grécia:
R. Raphäel
Hungria:
Dr. Baranyai, Zoltán
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohno
T. Shimada
Luxembrugo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Matta
Suécia:
E. Marks von Würtemberg
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ao referendum Mehmed Munir
Iugoslávia:
I. Choumenkovitch
ANEXO I
LEI UNIFORME RELATIVA ÀS LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS
TÍTULO I
Das Letras
CAPÍTULO I
Da Emissão e Forma da Letra
Art. 1º - A letra contém:
1 - A palavra “letra” inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para
a redação dêsse título;
2 - O mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada;
3 - O nome daquele que deve pagar (sacado);
4 - A época do pagamento;
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5 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;
6 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;
7 - A indicação da data em que, e do lugar onde a letra é passada;
8 - A assinatura de quem passa a letra (sacador).
Art. 2º - O escrito em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não
produzirá efeito como letra, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes:
A letra em que se não indique a época do pagamento entende-se pagável à vista.
Na falta de indicação especial, o lugar designado ao lado do nome do sacado considera-se
como sendo o lugar do pagamento, e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do sacado.
A letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar
designado, ao lado do nome do sacador.
Art. 3º - A letra pode ser à ordem do próprio sacador.
Pode ser sacada sôbre o próprio sacador.
Pode ser sacada por ordem e conta de terceiro.
Art. 4º - A letra pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na localidade onde o
sacado tem o seu domicílio, quer noutra localidade.
Art. 5º - Numa letra pagável à vista ou a um certo têrmo de vista, pode o sacador estipular
que a sua importância vencerá juros. Em qualquer outra espécie de letra a estipulação de
juros será considerada como não escrita.
A taxa de juro deve ser indicada na letra; na falta de indicação, a cláusula de juros é
considerada como não escrita.
Os juros contam-se da data da letra, se outra data não fôr indicada.
Art. 6º - Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por extenso e em
algarismos, e houver divergência entre uma e outra, prevalece a que estiver feita por
extenso.
Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por mais de uma vez, quer
por extenso, quer em algarismos, e houver divergências entre as diversas indicações,
prevalecerá a que se achar feita pela quantia inferior.
Art. 7º - Se a letra contém assinaturas de pessoas incapazes de se obrigarem por letras,
assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que por qualquer outra
razão não poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra, ou em nome das quais ela
foi assinada, as obrigações dos outros signatários nem por isso deixam de ser validas.
Art. 8º - Todo aquêle que apuser a sua assinatura numa letra, como representante duma
pessoa, para representar a qual não tinha de fato podêres, fica obrigado em virtude da
letra e, se a pagar, tem os mesmos direitos que o pretendido representado. A mesma regra
se aplica ao representante que tenha excedido os seus podêres.
Art. 9º - O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento de letra.
O sacador pode exonerar-se da garantia da aceitação; tôda e qualquer cláusula pela qual
êle se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita.
Art. 10 - Se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido completada
contràriàmente aos acôrdos realizados não pode a inobservância dêsses acôrdos ser motivo
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de oposição ao portador, salvo se êste tiver adquirido a letra de má-fé ou, adquirindo-a,
tenha cometido uma falta grave.
CAPÍTULO II
Do Endôsso
Art. 11 - Tôda a letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à
ordem, é transmissível por via de endôsso.
Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras “não à ordem”, ou uma expressão
equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária
de créditos.
O endôsso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitando ou não, do sacador, ou de
qualquer outro co-obrigado. Estas pessoas podem endossar novamente a letra.
Art. 12 - O endôsso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que êle seja subordinado
considera-se como não escrita.
O endôsso parcial é nulo.
O endôsso ao portador vale como endôsso em branco.
Art. 13 - O endôsso deve ser escrito na letra ou numa fôlha ligada a esta (anexo). Deve
ser assinado pelo endossante.
O endôsso pode não designar o beneficiário, ou consistir simplesmente na assinatura do
endossante (endôsso em branco). Neste último caso, o endôsso para ser válido deve ser
escrito no verso da letra ou na fôlha anexa.
Art. 14 - O endôsso transmite todos os direitos emergentes da letra.
Se o endôsso fôr em branco, o portador pode:
1º) Preencher o espaço em branco quer com o seu nome, quer com o nome de outra
pessoa;
2º) Endossar de nôvo a letra em branco ou a favor de outra pessoa;
3º) Remeter a letra a um terceiro, sem preencher o espaço em branco e sem a endossar.
Art. 15 - O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como
do pagamento da letra.
O endossante pode proibir um nôvo endôsso, e, neste caso, não garante o pagamento às
pessoas a quem a letra fôr posteriormente endossada.
Art. 16 - O detentor de uma letra é considerado portador legítimo se justifica o seu direito
por uma série ininterrupta de endossos, mesmo se o último fôr em branco. Os endossos
riscados consideram-se, para êste efeito, como não escritos. Quando um endôsso em
branco é seguido de um outro endôsso, presume-se que o signatário dêste adquiriu a letra
pelo endôsso em branco
Se uma pessoa foi por qualquer maneira desapossada de uma letra; o portador dela, desde
que justifique o seu direito pela maneira indicada na alínea precedente, não é obrigado
a restituí-la, salvo se a adquiriu de má-fé ou se, adquirindo-a, cometeu uma falta grave.
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Art. 17 - As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as
exceções fundadas sôbre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores
anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente
em detrimento do devedor.
Art. 18 - Quando o endôsso contém a menção “valor a cobrar” (valeur en recouvrement),
“para cobrança” (pour encaissement), “Por procuração” (par procuration), ou qualquer
outra menção que implique um simples mandato o portador pode exercer todos os direitos
emergentes da letra, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador.
Os co-obrigados, neste caso, só podem invocar contra o portador as exceções que eram
oponíveis ao endossante.
O mandato que resulta de um endôsso por procuração não se extingue por morte ou
sobrevinda incapacidade legal do mandatário.
Art. 19 - Quando o endôsso contém a menção “valor em garantia”, “valor em penhor”
ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os
direitos emergentes da letra, mas um endôsso feito por êle só vale como endôsso a título
de procuração.
Os co-obrigados não podem invocar contra o portador as exceções fundadas sôbre as
relações pessoais dêles com o endossante, a menos que o portador, ao receber a letra,
tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor.
Art. 20 - O endôsso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endôsso
anterior. Todavia, o endôsso posterior ao protesto por falta de pagamento, ou feito depois
de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas os efeitos de uma
cessão ordinária da créditos.
Salvo prova em contrário, presume-se que um endôsso sem data foi feito antes de expirado
o prazo fixado para se fazer o protesto.
CAPÍTULO III
Do Aceite
Art. 21 - A letra pode ser apresentada, até ao vencimento, ao aceite do sacado, no seu
domicílio, pelo portador ou até por um simples detentor.
Art. 22 - O sacador pode em qualquer letra, estipular que ela será apresentada ao aceite,
com ou sem fixação de prazo.
Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite, salvo se se tratar de uma letra
pagável em domicílio de terceiro, ou de uma letra pagável em localidade diferente da do
domicílio do sacado, ou de uma letra sacada a certo têrmo de vista.
O sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se
antes de determinada data.
Todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite, com ou sem
fixação de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacador.
Art. 23 - As letras a certo têrmo de vista devem ser apresentadas ao aceite dentro do
prazo de um ano das suas datas.
O sacador pode reduzir êste prazo ou estipular um prazo maior.
Êsses prazos podem ser reduzidos pelos endossantes.
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Art. 24 - O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia
seguinte ao da primeira apresentação. Os interessados sòmente podem ser admitidos a
pretender que não foi dada satisfação a êste pedido no caso de êle figurar no protesto.
O portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite.
Art. 25 - O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra “aceite” ou qualquer
outra palavra equivalente; o aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples
assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra.
Quando se trate de uma letra pagável a certo têrmo de vista, ou que deva ser apresentada
ao aceite dentro de um prazo determinado por estipulação especial, o aceite deve ser datado
do dia em que foi dado, salvo se o portador exigir que a data seja a da apresentação. À falta de
data, o portador, para conservar os seus direitos de recurso contra os endossantes e contra
o sacador, deve fazer constatar essa omissão por um protesto, feito em tempo útil.
Art. 26 - O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância
sacada.
Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma
recusa de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos têrmos do seu aceite.
Art. 27 - Quando o sacador tiver indicado na letra um lugar de pagamento diverso do
domicílio do sacado, sem designar um terceiro em cujo domicílio o pagamento se deva
efetuar, o sacado pode designar no ato do aceite a pessoa que deve pagar a letra. Na
falta desta indicação, considera-se que o aceitante se obriga, êle próprio, a efetuar o
pagamento no lugar indicado na letra.
Se a letra é pagável no domicílio do sacado, êste pode, no ato do aceite, indicar, para ser
efetuado o pagamento um outro domicílio no mesmo lugar.
Art. 28 - O sacado obriga-se pelo aceite pagar a letra à data do vencimento.
Na falta de pagamento, o portador, mesmo no caso de ser êle o sacador, tem contra o
aceitante um direito de ação resultante da letra, em, relação a tudo que pode ser exigido
nos têrmos dos arts. 48.º e 49.º.
Art. 29 - Se o sacado, antes da restituição da letra, riscar o aceite que tiver dado, tal
aceite é considerado como recusado. Salvo prova em contrário, a anulação do aceite
considera-se feita antes da restituição da letra.
Se, porém, o sacado tiver informado por escrito o portador ou qualquer outro signatário da
letra de que a aceita, fica obrigado para com êstes, nos têrmos do seu aceite.
CAPÍTULO IV
Do Aval
Art. 30 - O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval.
Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra.
Art. 31 - O aval é escrito na própria letra ou numa fôlha anexa.
Exprime-se pelas palavras “bom para aval” ou por qualquer fórmula equivalente; e
assinado pelo dador do aval.
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O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face
anterior da letra, salvo se se trata das assinaturas do sacado ou do sacador.
O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á ser
pelo sacador.
Art. 32 - O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por êle afiançada.
A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que êle garantiu ser nula por
qualquer razão que não seja um vício de forma.
Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra
a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude
da letra.
CAPÍTULO V
Do Vencimento
Art. 33 - Uma letra pode ser sacada:
À vista;
A um certo têrmo de vista;
A um certo têrmo de data;
Pagável num dia fixado.
As letras, quer com vencimentos diferentes, quer com vencimentos sucessivos, são nulas.
Art. 34 - A letra à vista é pagável à apresentação. Deve ser apresentada a pagamento
dentro do prazo de um ano, a contar da sua data. O sacador pode reduzir êste prazo ou
estipular um outro mais longo. Êstes prazos podem ser encurtados pelos endossantes.
O sacador pode estipular que uma letra pagável à vista não deverá ser apresentada a
pagamento antes de uma certa data. Nesse caso, o prazo para a apresentação conta-se
dessa data.
Art. 35 - O vencimento de uma letra a certo têrmo de vista determina-se, quer pela data
do aceite, quer pela do protesto. Na falta de protesto, o aceite não datado entende-se, no que
respeita ao aceitante, como tendo sido dado no último dia do prazo para a apresentação
ao aceite.
Art. 36 - O vencimento de uma letra sacada a um ou mais meses de data ou de vista será
na data correspondente do mês em que o pagamento se deve efetuar. Na falta de data
correspondente, o vencimento será no último dia dêsse mês.
Quando a letra é sacada a um ou mais meses e meio de data ou de vista, contam-se
primeiro os meses inteiros.
Se o vencimento fôr fixado para o princípio, meado ou fim do mês, entende-se que a letra
será vencível no primeiro, no dia quinze, ou no último dia dêsse mês.
As expressões “oito dias” ou “quinze dias” entendem-se não como uma ou duas semanas,
mas como um prazo de oito ou quinze dias efetivos.
A expressão “meio mês” indica um prazo de quinze dias.
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Art. 37 - Quando uma letra é pagável num dia fixo num lugar em que o calendário
é diferente do do lugar de emissão, a data do vencimento é considerada como fixada
segundo o calendário do lugar de pagamento.
Quando uma letra sacada entre duas praças que em calendários diferentes é pagável a
certo têrmo de vista, o dia da emissão é referido ao dia correspondentemente do calendário
do lugar de pagamento, para o efeito da determinação da data do vencimento.
Os prazos de apresentação das letras são calculados segundo as regras da alínea
precedente.
Estas regras não se aplicam se uma cláusula da letra, ou até o simples enunciado do título,
indicar que houve intenção de adotar regras diferentes.
CAPÍTULO VI
Do Pagamento
Art. 38 - O portador de uma letra pagável em dia fixo ou a certo têrmo de data ou de
vista deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou num dos dois dias
úteis seguintes.
A apresentação da letra a uma câmara de compensação equivale a apresentação a
pagamento.
Art. 39 - O sacado que paga uma letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a
respectiva quitação.
O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial.
No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que dêsse pagamento se faça menção
na letra e que dêle lhe seja dada quitação.
Art. 40 - O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela
antes do vencimento.
O sacado que paga uma letra antes do vencimento fá-lo sob sua responsabilidade.
Aquêle que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado, salvo se da sua
parte tiver havido fraude ou falta grave, é obrigado a verificar a regularidade da sucessão
dos endossos mas não a assinatura dos endossantes.
Art. 41 - Se numa letra se estipular o pagamento em moeda que não tenha curso legal no
lugar do pagamento, pode a sua importância ser paga na moeda do país, segundo o seu
valor no dia do vencimento. Se o devedor está em atraso, o portador pode, à sua escolha,
pedir que o pagamento da importância da letra seja feito na moeda do país ao câmbio do
dia do vencimento ou ao câmbio do dia do pagamento.
A determinação do valor da moeda estrangeira será feita segundo os usos do lugar de
pagamento. O sacador pode, todavia, estipular que a soma a pagar seja calculada segundo
um câmbio fixado na letra.
As regras acima indicadas não se aplicam ao caso em que o sacador tenha estipulado que
o pagamento deverá ser efetuado numa certa moeda especificada (cláusula de pagamento
efetivo numa moeda estrangeira).
Se a importância da letra fôr indicada numa moeda que tenha a mesma denominação mas
valor diferente no País de emissão e no de pagamento, presume-se que se fêz referência
à moeda do lugar de pagamento.
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Art. 42 - Se a letra não fôr apresentada a pagamento dentro do prazo fixado no artigo 38.º,
qualquer devedor tem a faculdade de depositar a sua importância junto da autoridade
competente, à custa do portador e sob a responsabilidade dêste.
CAPÍTULO VII
Da ação por falta de aceite e falta de pagamento
Art. 43 - O portador de uma letra pode exercer os seus direitos de ação contra os
endossantes, sacador e outros co-obrigados:
No vencimento:
Se o pagamento não foi efetuado.
Mesmo antes do vencimento:
1.º Se houve recusa total ou parcial de aceite;
2.º Nos casos de falência do sacado, quer êle tenha aceite, quer não, de suspensão de
pagamentos do mesmo, ainda que não constatada por sentença, ou de ter sido promovida,
sem resultado, execução dos seus bens;
3.º Nos casos de falência do sacador de uma letra não aceitável.
Art. 44 - A recusa de aceite ou de pagamento deve ser comprovada por um ato formal
(protesto por falta de aceite ou falta de pagamento).
O protesto por falta de aceite deve ser feito nos prazos fixados para a apresentação ao
aceite. Se, no caso previsto na alínea 1.ª do Artigo 24.º, a primeira apresentação da letra
tiver sido feita no último dia do prazo, pode fazer-se ainda o protesto no dia seguinte.
O protesto por falta de pagamento de uma letra pagável em dia fixo ou a certo têrmo de
data ou de vista deve ser feito num dos dois dias úteis seguintes àquele em que a letra é
pagável. Se se trata de uma letra pagável à vista, o protesto deve ser feito nas condições
indicadas na alínea precedente para o protesto por falta de aceite.
O protesto por falta de aceite dispensa a apresentação a pagamento e o protesto por falta
de pagamento.
No caso de suspensão de pagamentos do sacado, quer seja aceitante, quer não, ou no caso
de lhe ter sido promovida, sem resultado, execução dos bens, o portador da letra só pode
exercer o seu direito de ação após apresentação da mesma ao sacado para pagamento e
depois de feito o protesto.
No caso de falência declarada do sacado, quer seja aceitante, quer não, bem como no caso
de falência declarada do sacador de uma letra não aceitável, a apresentação da sentença
de declaração de falência é suficiente para que o portador da letra possa exercer o seu
direito de ação.
Art. 45 - O portador deve avisar da falta de aceite ou de pagamento o seu endossante
e o sacador dentro dos quatro dias úteis que se seguirem ao dia do protesto ou da
apresentação, no caso de a letra conter a cláusula “sem despesas”. Cada um dos
endossantes deve, por sua vez, dentro dos dois dias úteis que se seguirem ao da
recepção do aviso, informar o seu endossante do aviso que recebeu, indicando os nomes
e endereços dos que enviaram os avisos precedentes, e assim sucessivamente até se
chegar ao sacador. Os prazos acima indicados contam-se a partir da recepção do aviso
precedente.
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Quando, em conformidade com o disposto na alínea anterior, se avisou um signatário da
letra, deve avisar-se também o seu avalista dentro do mesmo prazo de tempo.
No caso de um endossante não ter indicado o seu endêreço, ou de o ter feito de maneira
ilegível, basta que o aviso seja enviado ao endossante que o precede.
A pessoa que tenha de enviar um aviso pode fazê-lo por qualquer forma, mesmo pela
simples devolução da letra.
Essa pessoa deverá provar que o aviso foi enviado dentro do prazo prescrito. O prazo
considerar-se-á como tendo sido observado desde que a carta contendo o aviso tenha sido
posta no Correio dentro dêle.
A pessoa que não der o aviso dentro do prazo acima indicado não perde os seus direitos;
será responsável pelo prejuízo, se o houver, motivado pela sua negligência, sem que a
responsabilidade possa exceder a importância da letra.
Art. 46 - O sacador, um endossante ou um avalista pode, pela cláusula “sem despesas”,
“sem protesto”, ou outra cláusula equivalente, dispensar o portador de fazer um
protesto por falta de aceite ou falta de pagamento, para poder exercer os seus direitos
de ação.
Essa cláusula não dispensa o portador da apresentação da letra dentro do prazo prescrito
nem tampouco dos avisos a dar. A prova da inobservância do prazo incumbe àquele que
dela se prevaleça contra o portador.
Se a cláusula foi escrita pelo sacador produz os seus efeitos em relação a todos os
signatários da letra; se fôr inserida por um endossante ou por avalista, só produz efeito
em relação a êsse endossante ou avalista. Se, apesar da cláusula escrita pelo sacador, o
portador faz o protesto, as respectivas despesas serão de conta dêle. Quando a cláusula
emanar de um endossante ou de um avalista, as despesas do protesto, se fôr feito, podem
ser cobradas de todos os signatários da letra.
Art. 47 - Os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos
solidàriamente responsáveis para com o portador.
O portador tem o direito de acionar tôdas estas pessoas individualmente, sem estar
adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram.
O mesmo direito possui qualquer dos signatários de uma letra quando a tenha pago .
A ação intentada contra um dos co-obrigado não impede acionar os outros, mesmo os
posteriores àquele que foi acionado em primeiro lugar.
Art. 48 - O portador pode reclamar daquele contra quem exerce o seu direito de ação:
1.º O pagamento da letra não aceite não paga, com juros se assim foi estipulado;
2.º Os juros à taxa de 6 por cento desde a data do vencimento;
3.º As despesas do protesto, as dos avisos dados e as outras despesas.
Se a ação fôr interposta antes do vencimento da letra, a sua importância será reduzida de
um desconto. Êsse desconto será calculado de acôrdo com a taxa oficial de desconto (taxa
de Banco) em vigor no lugar do domicílio do portador à data da ação.
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Art. 49 - A pessoa que pagou uma letra pode reclamar dos seus garantes:
1.º A soma integral que pagou;
2.º Os juros da dita soma, calculados à taxa de 6 por cento, desde a data em que a pagou;
3.º As despesas que tiver feito.
Art. 50 - Qualquer dos co-obrigados, contra o qual se intentou ou pode ser intentada uma
ação, pode exigir, desde que pague a letra, que ela lhe seja entregue com o protesto e um
recibo.
Qualquer dos endossantes que tenha pago uma letra pode riscar o seu endôsso e os dos
endossantes subseqüentes.
Art. 51 - No caso de ação intentada depois de um aceite parcial, a pessoa que pagar
a importância pela qual a letra não foi aceite pode exigir que êsse pagamento seja
mencionado na letra e que dêle lhe seja dada quitação. O portador deve, além disso,
entregar a essa pessoa uma cópia autentica da letra e o protesto, de maneira a permitir o
exercício de ulteriores direitos de ação.
Art. 52 - Qualquer pessoa que goze do direito de ação pode, salvo estipulação em
contrário, embolsar-se por meio de uma nova letra (ressaque) à vista, sacada sôbre um
dos co-obrigados e pagável no domicílio dêste.
O ressaque inclui, além das importâncias indicadas nos artigos 48.º e 49.º, um direito de
corretagem e a importância do sêlo do ressaque.
Se o ressaque é sacado pelo portador, a sua importância é fixada segundo a taxa para uma
letra à vista, sacada do lugar onde a primitiva letra era pagável sôbre o lugar do domicílio
do co-obrigado. Se o ressaque é sacado por um endossante a sua importância é fixada
segundo a taxa para uma letra à vista, sacada do lugar onde o sacador do ressaque tem o
seu domicílio sôbre o lugar do domicílio do co-obrigado.
Art. 53 - Depois de espirados os prazos fixados:
– para a apresentação de uma letra à vista ou a certo têrmo de vista;
– para se fazer o protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento;
– para a apresentação a pagamento no caso da cláusula “sem despesas”;
O portador perdeu os seus direitos de ação contra os endossantes, contra o sacador e
contra os outros co-obrigados, à exceção do aceitante.
Na falta de apresentação ao aceite no prazo estipulado pelo sacador o portador perdeu os
seus direitos de ação, tanto por falta de pagamento como por falta de aceite, a não ser
que dos têrmos da estipulação se conclua que o sacador apenas teve em vista exonerar-se
da garantia do aceite.
Se a estipulação de um prazo para a apresentação constar de um endôsso, sòmente
aproveita ao respectivo endossante.
Art. 54 - Quando a apresentação da letra ou o seu protesto não puder fazer-se dentro
dos prazos indicados por motivo insuperável (prescrição legal declarada por um Estado
qualquer ou outro caso de fôrça maior), êsses prazos serão prorrogados.
O portador deverá avisar imediatamente o seu endossante do caso de fôrça maior e fazer
menção dêsse aviso, datada e assinada, na letra ou numa fôlha anexa; para o demais são
aplicáveis as disposições do artigo 45.º
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Desde que tenha cessado o caso de fôrça maior, o portador deve apresentar sem demora
a letra ao aceite ou a pagamento, e, caso haja motivo para tal, fazer o protesto.
Se o caso de fôrça maior se prolongar além de trinta dias a contar da data do vencimento,
podem promover-se ações sem que haja necessidade de apresentação ou protesto.
Para as letras à vista ou a certo têrmo de vista, o prazo de trinta dias conta-se da data
em que o portador, mesmo antes de expirado o prazo para a apresentação, deu o aviso do
caso de fôrça maior ao seu endossante; para as letras a certo têrmo de vista, o prazo de
trinta dias fica acrescido do prazo de vista indicado na letra.
Não são considerados casos de fôrça maior os fatos que sejam de interêsse puramente pessoal
do portador ou da pessoa por êle encarregada da apresentação da letra ou de fazer o protesto.
CAPÍTULO VIII
Da intervenção
1. – Disposições Gerais
Art. 55 - O sacador, um endossante ou um avalista, podem indicar uma pessoa para em
caso de necessidade aceitar ou pagar.
A letra pode, nas condições a seguir indicadas, ser aceita ou paga por uma pessoa que
intervenha por um devedor qualquer contra quem existe direito de ação:
O interveniente pode ser um terceiro, ou mesmo o sacado, ou uma pessoa já obrigada em
virtude da letra, exceto o aceitante.
O interveniente é obrigado a participar, no prazo de dois dias úteis, a sua intervenção
à pessoa por quem interveio. Em caso de inobservância dêste prazo, o interveniente é
responsável pelo prejuízo, se o houver, resultante da sua negligência, sem que as perdas
e danos possam exceder a importância da letra.
2. – Aceite por intervenção.
Art. 56 - O aceite por intervenção pode realizar-se em todos os casos em que portador de
uma letra aceitável, tem direito de ação antes do vencimento.
Quando na letra se indica uma pessoa para em caso de necessidade a aceitar ou a pagar
no lugar do pagamento, o portador não pode exercer o seu direito de ação antes do
vencimento contra aquêle que indicou essa pessoa e contra os signatários subseqüentes
a não ser que tenha apresentado a letra à pessoa designada e que, tendo esta recusado o
aceite, se tenha feito o protesto.
Nos outros casos de intervenção o portador pode recusar o aceite por intervenção. Se,
porém, o admitir, perde o direito de ação antes do vencimento contra aquêle por quem a
aceitação foi dada e contra os signatários subseqüentes.
Art. 57 - O aceite por intervenção será mencionado na letra e assinado pelo interveniente.
Deverá indicar por honra de quem se fêz a intervenção; na falta desta indicação, presume-se
que interveio pelo sacador.
Art. 58 - O aceitante por intervenção fica obrigado para com o portador e para com os
endossantes posteriores àquele por honra de quem interveio da mesma forma que êste.
Não obstante o aceite por intervenção, aquêle por honra de quem êle foi feito e os seus
garantes podem exigir do portador, contra o pagamento da importância indicada, no artigo 48.º;
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a entrega da letra, do instrumento do protesto e, havendo lugar, de uma conta com a
respectiva quitação.
3. – Pagamento por intervenção.
Art. 59 - O pagamento por intervenção pode realizar-se em todos os casos em que o
portador de uma letra tem direito de ação à data do vencimento ou antes dessa data.
O pagamento deve abranger a totalidade da importância que teria a pagar aquêle por
honra de quem a intervenção se realizou.
O pagamento deve ser feito o mais tardar no dia seguinte ao último em que é permitido
fazer o protesto por falta de pagamento.
Art. 60 - Se a letra foi aceita por intervenientes tendo o seu domicílio no lugar do
pagamento, ou se foram indicadas pessoas tendo o seu domicílio no mesmo lugar para,
em caso de necessidade, pagarem a letra, o portador deve apresentá-la a tôdas essas
pessoas e, se houver lugar, fazer o protesto por falta de pagamento o mais tardar no dia
seguinte e ao último em que era permitido fazer o protesto.
Na falta de protesto dentro dêste prazo, aquêle que tiver indicado pessoas para pagarem
em caso de necessidade, ou por conta de quem a letra tiver sido aceita, bem como os
endossantes posteriores, ficam desonerados.
Art. 61 - O portador que recusar o pagamento por intervenção perde o seu direito de ação
contra aquêles que teriam ficado desonerados.
Art. 62 - O pagamento por intervenção deve ficar constatado por um recibo passado na
letra, contendo a indicação da pessoa por honra de quem foi feito. Na falta desta indicação
presume-se que o pagamento foi feito por honra do sacador.
A letra e o instrumento do protesto, se o houve, devem ser entregues à pessoa que pagou
por intervenção.
Art. 63 - O que paga por intervenção fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra
contra aquêle por honra de quem pagou e contra os que são obrigados para com êste em
virtude da letra. Não pode, todavia, endossar de nôvo a letra.
Os endossantes posteriores ao signatário por honra de quem foi feito o pagamento ficam
desonerados.
Quando se apresentarem várias pessoas para pagar uma letra por intervenção, será
preferida aquela que desonerar maior número de obrigados. Aquêle que, com conhecimento
de causa, intervir contràriamente a esta regra, perde os seus direitos de ação contra os
que teriam sido desonerados.
CAPÍTULO IX
Da pluralidade de exemplares e das cópias
1. – Pluralidade de exemplares.
Art. 64 - A letra pode ser sacada por várias vias
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Essas vias devem ser numeradas no próprio texto, na falta do que, cada via será
considerada como uma letra distinta.
O portador de uma letra que não contenha a indicação de ter sido sacada numa única
via pode exigir à sua custa a entrega de várias vias. Para êste efeito o portador deve
dirigir-se ao seu endossante imediato, para que êste o auxilie a proceder contra o seu
próprio endossante e assim sucessivamente até se chegar ao sacador. Os endossantes são
obrigados a reproduzir os endossos nas novas vias.
Art. 65 - O pagamento de uma das vias é liberatório, mesmo que não esteja estipulado
que êsse pagamento anula o efeito das outras. O sacado fica, porém, responsável por cada
uma das vias que tenham o seu aceite e lhe não hajam sido restituídas.
O endossante que transferiu vias da mesma letra a várias pessoas e os endossantes
subseqüentes são responsáveis por tôdas as vias que contenham as suas assinaturas e
que não hajam sido restituídas.
Art. 66 - Aquêle que enviar ao aceite uma das vias da letra deve indicar nas outras o nome
da pessoa em cujas mãos aquela se encontra. Esta pessoa é obrigada a entregar essa via
ao portador legítimo doutro exemplar.
Se se recusar a fazê-lo, o portador só pode exercer seu direito de ação depois de ter feito
constatar por um protesto:
1.º Que a via enviada ao aceite lhe não foi restituída a seu pedido;
2.º Que não foi possível conseguir o aceite ou o pagamento de uma outra via.
2. – Cópias.
Art. 67 - O portador de uma letra tem um direito de tirar cópias dela.
A cópia deve reproduzir exatamente o original, com os endossos e tôdas as outras menções
que nela figurem. Deve mencionar onde acaba a cópia.
A cópia pode ser endossada e avalisada da mesma maneira e produzindo os mesmos
efeitos que o original.
Art. 68 - A cópia deve indicar a pessoa em cuja posse se encontra o título original. Esta é
obrigada a remeter o dito título ao portador legítimo da cópia.
Se se recusar a fazê-lo, o portador só pode exercer o seu direito de ação contra as pessoas
que tenham endossado ou avalisado a cópia, depois de ter feito constatar por um protesto
que o original lhe não foi entregue a seu pedido.
Se o título original, em seguida ao último endôsso feito antes de tirada a cópia, contiver
a cláusula: “daqui em diante só é valido o endôsso na cópia” ou qualquer outra fórmula
equivalente, é nulo qualquer endôsso assinado ulteriormente no original.

CAPÍTULO X
Das Alterações
Art. 69 - No caso de alteração do texto de uma letra, os signatários posteriores a essa
alteração ficam obrigados nos têrmos do texto alterado; os signatários anteriores são
obrigados nos têrmos do texto original.
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CAPÍTULO XI
Da prescrição
Art. 70 - Tôdas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a
contar do seu vencimento.
As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a
contar da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento, se se trata de
letra que contenha cláusula “sem despesas”.
As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis
meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que êle próprio foi
acionado.
Art. 71 - A interrupção da prescrição só produz efeito em relação a pessoa para quem a
interrupção foi feita.
CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Art. 72 - O pagamento de uma letra cujo vencimento recai em dia feriado legal só pode
ser exigido no primeiro dia util seguinte. Da mesma maneira, todos os atos relativos a
letras, especialmente a apresentação ao aceite e o protesto, sòmente podem ser feitos
em dia útil.
Quando um dêsses atos tem de ser realizado num determinado prazo e o último dia dêsse
prazo é feriado legal, fica o dito prazo prorrogado até ao primeiro dia útil que se seguir ao
seu têrmo.
Art. 73 - Os prazos legais ou convencionais não compreendem o dia que marca o seu
início.
Art. 74 - Não são admitidos dias de perdão quer legal, quer Judicial.
TÍTULO II
Da Nota Promissória
Art. 75 - A Nota Promissória contém:
1. Denominação “Nota Promissória” inserta no próprio texto do título e expressa na língua
empregada para a redação dêsse título;
2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;
3. A época do pagamento;
4. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;
5. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;
6. A indicação da data em que e do lugar onde a Nota Promissória é passada;
7. A assinatura de quem passa a Nota Promissória (subscritor).
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Art. 76 - O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não
produzirá efeito como Nota Promissória, salvo nos casos determinados das alíneas
seguintes.
A Nota Promissória em que se não indique a época do pagamento será considerada pagável
à vista.
Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi passado considera-se como sendo
o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da Nota
Promissória.
A Nota Promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se
como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.
Art. 77 - São aplicáveis às Notas Promissórias na parte em que não sejam contrárias à
natureza dêste título, as disposições relativas às letras e concernentes:
Endôsso (Artigos 11º a 20º);
Vencimento (artigos 33º a 37º);
Pagamento (artigos 38º a 42º);
Direito de ação por falta de pagamento (artigos 43º a 50º e 52º a 54º);
Pagamento por intervenção (artigos 55º e 59º a 63º);
Cópias (artigos 67º e 68º);
Alterações (artigo 69º);
Prescrição (artigos 70º e 71º);
Dias feriados, contagem de prazos e interdição de dias de perdão (artigos 72º a 74º);
São igualmente aplicáveis às Notas Promissórias as disposições relativas às letras pagáveis
no domicílio de terceiro ou numa localidade diversa da do domicílio do sacado (artigos 4º e
27), a estipulação de juros (artigo 5º), as divergências das indicações da quantia a pagar
(artigo 6º), as conseqüências da aposição de uma assinatura nas condições indicadas no
artigo 7º, as da assinatura de uma pessoa que age sem podêres ou excedendo os seus
podêres (artigo 8º) e a letra em branco (artigo 10º).
São também aplicáveis às Notas Promissórias as disposições relativas ao aval (artigos 30º
a 32); no caso previsto na última alínea do artigo 31º, se o aval não indicar a pessoa por
quem é dado, entender-se-á ser pelo subscritor da Nota Promissória.
Art. 78 - O subscritor de uma Nota Promissória é responsável da mesma forma que o
aceitante de uma letra.
As Notas Promissórias pagáveis a certo têrmo de vista devem ser presentes ao visto
dos subscritores nos prazos fixados no artigo 23º. O têrmo de vista conta-se da data do
visto dado pelo subscritor. A recusa do subscritor a dar o seu visto é comprovada por um
protesto (artigo 25), cuja data serve de início ao têrmo de vista.
ANEXO II
Art. 1º - Qualquer das Altas Partes Contratantes pode prescrever que a obrigação de
inserir nas letras passadas no seu território a palavra “Letra”, prevista no artigo 1º, nº 1º,
da lei uniforme, só se aplicará seis meses após a entrada em vigor da presente Convenção.
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Art. 2º - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem, pelo que respeita às obrigações
contraídas em matéria de letras no seu território, a faculdade de determinar de que
maneira pode ser suprida a falta de assinatura, desde que por uma declaração autêntica
escrita na letra se possa constatar a vontade daquêle que deveria ter assinado.
Art. 3º - Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de não inserir o
artigo 10º da Lei uniforme na sua Lei nacional.
Art. 4º - Por derrogação da alínea primeira do artigo 31º da Lei uniforme, qualquer das
Altas Partes Contratantes tem a faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um aval
no seu território por ato separado em que se indique o lugar onde foi feito.
Art. 5º - Qualquer das Altas Partes Contratantes pode completar o artigo 38º da Lei
uniforme dispondo que, em relação às letras pagáveis no seu território, o portador deverá
fazer a apresentação no próprio dia do vencimento; a inobservância desta obrigação só
acarreta responsabilidade por perdas e danos.
As outras Altas Partes Contratantes terão a faculdade de fixar as condições em que
reconhecerão uma tal obrigação.
Art. 6º - A cada uma das Altas Partes Contratantes incumbe determinar, para os efeitos da
aplicação da última alínea do artigo 38º, quais as instituições que, segundo a lei nacional,
devam ser consideradas câmaras de compensação.
Art. 7º - Pelo que se refere às letras pagáveis no seu território, qualquer das Altas
Partes Contratantes tem a faculdade de sustar, se o julgar necessário, em circunstâncias
excepcionais relacionadas com a taxa de câmbio da moeda nacional, os efeitos da cláusula
prevista no artigo 41º relativa ao pagamento efetivo em moeda estrangeira. A mesma
regra se aplica no que respeita à emissão no território nacional de letras em moedas
estrangeiras.
Art. 8º - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar que os
protestos a fazer no seu território possam ser substituídos por uma declaração datada,
escrita na própria letra e assinada pelo sacado, exceto no caso de o sacador exigir no texto
da letra que se faça um protesto com as formalidades devidas.
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem igualmente a faculdade de determinar que
a dita declaração seja transcrita num registro público no prazo fixado para os protestos.
No caso previsto nas alíneas precedentes o endôsso sem data presume-se ter sido feito
anteriormente ao protesto.
Art. 9º - Por derrogação da alínea terceira do artigo 44º da lei uniforme, qualquer das
Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar que o protesto por falta de
pagamento deve ser feito no dia em que a letra é pagável ou num dos dois dias úteis
seguintes.
Art. 10 - Fica reservada para a legislação de cada uma das Altas Partes Contratantes a
determinação precisa das situações jurídicas a que se referem os NS. 2º e 3º do artigo 43º
e os NS. 5º e 6º do artigo 44º da lei uniforme.
Art. 11 - Por derrogação dos Ns. 2º e 3º do artigo 43º e do artigo 74º da lei uniforme,
qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de admitir na sua legislação
a possibilidade, para os garantes de uma letra que tenham sido acionados, de ser concedido
um alongamento de prazos, os quais não poderão em caso algum ir além da data do
vencimento da letra.
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Art. 12 - Por derrogação do artigo 45º da lei uniforme, qualquer das Altas Partes
Contratantes tem a faculdade de manter ou de introduzir o sistema de aviso por intermédio
de um agente público, que consiste no seguinte: ao fazer o protesto por falta de aceite
ou por falta de gamento, o notário ou o funcionário público incumbido dêsse serviço,
segundo a lei nacional, é obrigado a dar comunicação por escrito dêsse protesto às pessoas
obrigadas pela letra, cujos endereços figuram nela, ou que sejam conhecidos do agente
que faz o protesto, ou sejam indicados pelas pessoas que exigiram o protesto. As despesas
originadas por êsses avisos serão adicionadas às despesas do protesto.
Art. 13 - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar, no
que respeita às letras passadas e pagáveis no seu território, que a taxa de juro a que se
referem os NS. 2ºs dos artigos 48º e 49º da lei uniforme poderá ser substituída pela taxa
legal em vigor no território da respectiva Alta Parte Contratante.
Art. 14 - Por derrogação do artigo 48º da lei uniforme, qualquer das Altas Partes
Contratantes reserva-se a faculdade de inserir na lei nacional uma disposição pela qual o
portador pode reclamar daquele contra quem exerce o seu direito de ação uma comissão
cujo quantitativo será fixado pela mesma lei nacional.
A mesma doutrina se aplica, por derrogação do artigo 49º da lei uniforme, no que se refere
à pessoa que, tendo pago uma letra, reclama a sua importância aos seus garantes.
Art. 15 - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a liberdade de decidir que, no caso
de perda de direitos ou de prescrição, no seu território subsistirá o direito de proceder
contra o sacador que não constituir provisão ou contra um sacador ou endossante que
tenha feito lucros ilegitimos. A mesma faculdade existe. em caso de prescrição, pelo que
respeita ao aceitante que recebeu provisão ou tenha realizado lucros ilegítimos.
Art. 16 - A questão de saber se o sacador é obrigado a constituir provisão à data do
vencimento e se o portador tem direitos especiais sôbre essa provisão está fora do âmbito
da lei uniforme.
O mesmo sucede relativamente a qualquer outra questão respeitante às relações jurídicas
que serviram de base à emissão da letra.
Art. 17 - A cada uma das Altas Partes Contratantes compete determinar na sua legislação
nacional as causas de interrupção e de suspensão da prescrição das ações relativas a
letras que os seus tribunais são chamados a conhecer.
As outras Altas Partes Contratantes têm a faculdade de determinar as condições a que
subordinarão o conhecimento de tais causas. O mesmo sucede quanto ao efeito de uma
ação como meio de indicação do início do prazo de prescrição, a que se refere a alínea
terceira do artigo 70º da lei uniforme.
Art. 18 - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar que certos
dias úteis sejam assimilados aos dias feriados legais, pelo que respeita à apresentação ao
aceite ou ao pagamento e demais atos relativos às letras.
Art. 19 - Qualquer das Altas Partes Contratantes pode determinar o nome a dar nas Leis
nacionais aos títulos a que se refere o artigo 75.º da lei uniforme ou dispensar êsses títulos
de qualquer denominação especial, uma vez que contenham a indicação expressa de que
são à ordem.
Art. 20 - As disposições dos artigos 1.º a 18.º do presente Anexo, relativas às letras,
aplicam-se igualmente às notas promissórias.
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Art. 21 - Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de limitar a
obrigação assumida, em virtude do artigo 1.º da Convenção, exclusivamente às disposições
relativas às letras, não introduzindo no seu território as disposições sôbre notas promissórias
constantes do Título II da lei uniforme. Neste caso, a Alta Parte Contratante que fizer uso
desta reserva será considerada Parte Contratante apenas pelo que respeita às letras.
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se igualmente a faculdade de compilar
num regulamento especial as disposições relativas às notas promissórias, regulamento
que será inteiramente conforme com as estipulações do título II da lei uniforme e que
deverá reproduzir as disposições sôbre letras referidas no mesmo título, sujeitas apenas às
modificações resultantes dos artigos 75.º, 76.º, 77.º e 78.º da lei uniforme e dos artigos
19.º e 20.º do presente Anexo.
Art. 22 - Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de tomar medidas
excepcionais de ordem geral relativas à prorrogação dos prazos relativos a atos tendentes
à conservação de direitos e à prorrogação do vencimento das letras.
Art. 23 - Cada uma das Altas Partes Contratantes obriga-se a reconhecer as disposições
adotadas por qualquer das outras Altas Partes Contratantes em virtude dos artigos 1.º a
4.º, 6.º, 8.º a 16.º e 18.º a 21.º do presente Anexo.
PROTOCOLO
Ao assinar a Convenção datada de hoje, estabelecendo uma lei uniforme em matéria de
letras e notas promissórias, os abaixo assinados devidamente autorizados, acordaram nas
disposições seguintes:
A
Os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que não tenham podido
efetuar antes de 1 de setembro de 1932 o depósito da ratificação da referida Convenção
obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias, a contar daquela data, uma comunicação ao
Secretariado Geral da Sociedade das Nações, dando-lhe a conhecer a situação em que se
encontram no que diz respeito à ratificação.
B
Se, em 1 de novembro de 1932, não se tiverem verificado as condições previstas na
alínea primeira do artigo 6.º para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral
da Sociedade nas Nações convocará uma reunião dos Membros da Sociedade das Nações
e dos Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham aderido,
a fim de serem examinadas a situação e as medidas que porventura devam ser tomadas
para a resolver.
C
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão reciprocamente, a partir da sua entrada
em vigor, as disposições legislativas promulgadas nos respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.
Em fé do que os Plenipotenciários acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num só exemplar, que
será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações; será transmitida
cópia autêntica a todos os Membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não
membros representados na Conferência
Alemanha:
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Leo Quassowski
Dr. Albrecht
Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobele
Bélgica
Vte. P. Poullet de la Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig
Sulkowski
Equador
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Gronvall
França:
J. Percerou
Grécia:
R. Raphael
Hungria:
Dr. Baranyai, Zoltán
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohno
T. Shimada
Luxemburgo.
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtembert
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
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Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ad referendum
Mehmed Munir
Ingoslávia:
I. Choumenkovitch
CONVENÇÃO DESTINADA A REGULAR CERTOS CONFLITOS DE LEIS EM MATÉRIA DAS
LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS E PROTOCOLO
O Presidente do Reich Alemão; o Presidente Federal da República Austríaca; Sua Majestade
o Rei dos Belgas; O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil; O Presidente
da República da Colômbia; Sua Majestade o Rei da Dinamarca; O Presidente da República
da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzig; O Presidente da República do Equador; Sua
Majestade o Rei da Espanha; O Presidente da República da Finlândia; O Presidente
da República Francesa: O Presidente da República Helênica, Sua Alteza Sereníssima o
Regente do Reino da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua Majestade o Rei do
Japão; Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade o Rei da Noruega;
Sua Majestade a Rainha da Holanda; O Presidente da República do Peru; O Presidente
da República da Polônia; O Presidente da República Portuguêsa; Sua Majestade o Rei da
Suécia; O Conselho Federal Suíço: O Presidente da República Tchecoeslovaca; O Presidente
da República da Turquia; Sua Majestade o Rei da Iugoslávia.
Desejando adotar disposições para resolver certos conflitos de leis em matéria de letras e
de notas promissórias, designaram como seus plenipotenciários:
O Presidente do Reich Alemão;
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial no Ministério da Justiça do Reich;
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de Legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do
Reich;
O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de Berlim.
O Presidente Federal da República da Áustria:
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial no Ministério Federal da Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Visconde Poullet, Ministro de Estado, Membro da Câmara dos Representantes;
O Sr. J. de la Vallé-Poussin, Secretário Geral do Ministério das Ciências e das Artes.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
O Sr. Deoclécio de Campos, Adido Comercial em Roma, antigo Professor da Faculdade de
Direito do Pará.
O Presidente da República da Colômbia:
O Sr. A. José Restrepo. Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário. Delegado
permanente junto da Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca:
O Sr. Axel Helper. Conselheiro Ministerial no Ministério do Comércio e da Indústria;
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O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da “Privatbanken” em Copenhague.
O Presidente da República da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzig:
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da Universidade de Poznan, Membro da Comissão de
Codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador:
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Consul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Espanha:
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de Secção do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça.
O Presidente da República da Finlândia:
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo
de Helsinki.
O Presidente da República Francesa:
O Sr. L.J. Percerou, Professor da Faculdade de Direito de Paris.
O Presidente da República Helênica:
O Sr. Rahaël, Delegado permanente junto da Sociedade das Nações, Encarregado de Negócios em Berna.
Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino da Hungria:
O Sr. Zoltan Baranyai, Encarregado de Negócios A. I. da Delegação húngara junto à
Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Itália:
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de Estado e Ministro Plenipotenciário.
Sua Majestade o Imperador do Japão:
O Sr. Morie Ohno, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Presidente
Federal da República da Áustria;
O Sr. Tetsukuchi Shimada, Juiz do Supremo Tribunal de Tóquio.
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo:
O Sr. Ch. G. Vermaire, Cônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado.
Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor emérito da Universidade de Utrecht.
O Presidente da República do Peru:
O Sr. José Maria Barreto, Chefe do Bureau permanente do Peru junto à Sociedade das
Nações.
O Presidente da República da Polônia:
O Sr. Jósef Sulkowski, Professor da Universidade de Poznan e Membro da Comissão de
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Codificação da Polônia.
O Presidente da República Portuguêsa:
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de
Direito e Diretor do Banco de Portugal.
Sua Majestade o Rei da Suécia:
O Barão E. Marks von Würtemberg, Presidente do Tribunal da Relação de Estocolmo, antigo
Ministro dos Negócios Estrangeiros.
O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão de Legislação Civil, antigo Ministro da
Justiça, antigo Membro do Supremo Tribunal.
O Conselho Federal Suíço:
O Dr. Max Vischer, Advogado e Notário, Primeiro Secretário da Associação Suíça dos
Banqueiros.
O Presidente da República da Tchecoeslovaca;
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor da Universidade de Praga, Presidente da Comissão
de Codificação do direito comercial no Ministério da Justiça.
O Presidente da República da Turquia:
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciádio junto ao Conselho
Federal Suíço;
Sua Majestade o Rei da Iugoslávia:
O Sr. Ilia Choumenkovitch, Delegado permanente junto da Sociedade das Nações, Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Conselho Federal Suiço.
Os quais depois de terem apresentado os seus plenos poderes, achados em boa e devida
forma, acordaram nas disposições seguintes:
Art. 1º - As Altas Partes Contratantes obrigam-se mutuamente a aplicar para a solução
dos conflitos de leis em matéria de letras e de notas promissórias, a seguir enumerados,
as disposições constantes dos artigos seguintes:
Art. 2º - A capacidade de uma pessoa para se obrigar por letra ou Nota promissória é
regulada pela respectiva lei nacional. Se a lei nacional declarar, competente a lei de um
outro país, será aplicada esta última.
A pessoa incapaz, segundo a lei indicada na alínea precedente, é contudo havida como
validamente obrigada se tiver aposto a sua assinatura em território de um país, segundo
cuja legislação teria sido considerada capaz.
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de não reconhecer a validade da
obrigação contraída em matéria de letras ou notas promissórias por um dos seus nacionais,
quando essa obrigação só seja válida no território das outras Altas Partes Contratantes
pela aplicação da alínea anterior do presente artigo.
Art. 3º - A forma das obrigações contraídas em matéria de letras e notas promissórias é
regulada pela lei do país em cujo território essas obrigações tenham sido assumidas.
No entanto, se as obrigações assumidas em virtude de uma letra ou nota promissória não
forem válidas nos termos da alínea precedente, mas o forem em face da legislação do país
em que tenha posteriormente sido contraída uma outra obrigação, o fato de as primeiras
obrigações serem irregulares quanto à forma não afeta a validade da obrigação posterior.
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Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar que as obrigações
contraídas no estrangeiro por algum dos seus nacionais, em matéria de letras e notas
promissórias, serão válidas no seu próprio território, em relação a qualquer outro dos seus
nacionais, desde que tenham sido contraídas pela forma estabelecida na lei nacional.
Art. 4º - Os efeitos das obrigações do aceitante de uma letra e do subscritor de uma nota
promissória são determinados pela lei do lugar onde esses títulos sejam pagáveis.
Os efeitos provenientes das assinaturas dos outros co-obrigados por letra ou nota
promissória são determinados pela lei do país em cujo território as assinaturas forem
apostas.
Art. 5º - Os prazos para o exercício do direito de ação são determinados para todos os
signatários pela lei do lugar de emissão do título.
Art. 6º - A lei do lugar de emissão do título determina se o portador de uma letra adquire
o crédito que originou a emissão do título.
Art. 7º - A lei do país em que a letra é pagável determina se o aceite pode ser restrito
a uma parte da importância a pagar ou se o portador é ou não obrigado a receber um
pagamento parcial.
A mesma regra é aplicável ao pagamento de notas promissórias.
Art. 8º - A forma e os prazos do protesto assim como a forma dos outros atos necessários
ao exercício ou à conservação dos direitos em matéria de letras e notas promissórias,
são regulados pelas leis do país em cujo território se deva fazer o protesto ou praticar os
referidos atos.
Art. 9º - As medidas a tomar em caso de perda ou de roubo de uma letra ou de uma nota
promissória são determinadas pela Lei do país em que êsses títulos sejam pagáveis.
Art. 10 - Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de não aplicar os
princípios de Direito Internacional privado consignados na presente Convenção, pelo que
respeita:
1º - A uma obrigação contraída fora do território de uma das Altas Partes Contratantes;
2º - A uma lei que seria aplicável em conformidade com êstes princípios, mas que não seja
lei em vigor no território de uma das Altas Partes Contratantes.
Art. 11 - As disposições da presente Convenção não serão aplicáveis, no território de cada
uma das Altas Partes Contratantes, às letras e notas promissórias já criadas à data de
entrada em vigor da Convenção.
Art. 12 - A presente Convenção, cujos textos francês e inglês farão, ambos, igualmente
fé, terá a data de hoje.
Poderá ser ulteriormente assinada até 6 de setembro de 1930 em nome de qualquer
membro da Sociedade das Nações e de qualquer Estado não membro.
Art. 13 - A presente Convenção será ratificada.
Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, antes de 1º de setembro de 1932, ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que notificará imediatamente do seu depósito
todos os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não Membros que sejam partes
na presente Convenção.
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Art. 14 - A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer Membro da Sociedade das Nações
e qualquer Estado não membro poderá aderir à presente Convenção.
Esta adesão efetuar-se-á por meio de notificação ao Secretário-Geral da Sociedade das
Nações, que será depositada nos Arquivos do Secretariado.
O Secretário Geral notificará imediatamente dêsse depósito todos os Estados que tenham
assinado a presente Convenção ou a ela tenham aderido.
Art. 15 - A presente Convenção somente entrará em vigor depois de ter sido ratificada
ou de a ela terem aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou Estados não
Membros, entre os quais deverão figurar três dos Membros da Sociedade das Nações com
representação no Conselho.
Começará a vigorar noventa dias depois de recebida pelo Secretário-Geral da Sociedade
das Nações a sétima ratificação ou adesão, em conformidade com o disposto na alínea
primeira do presente artigo.
O Secretário-Geral da Sociedade das Nações, nas notificações previstas nos artigos 13º
e 14º, fará menção especial de terem sido recebidas as ratificações ou adesões a que se
refere a alínea primeira do presente artigo.
Art. 16 - As ratificações ou adesões após a entrada em vigor da presente Convenção, em
conformidade com o disposto no artigo 15º produzirão os seus efeitos noventa dias depois
da data da sua recepção pelo Secretário-Geral da Sociedade das Nações.
Art. 17 - A presente Convenção não poderá ser denunciada antes de decorrido um prazo
de dois anos a contar da data em que ela tiver começado a vigorar para o Membro da
Sociedade das Nações ou para o Estado não membro que a denuncia; esta denúncia
produzirá os seus efeitos noventa dias depois de recebida pelo Secretário Geral a respectiva
notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo Secretário-Geral da Sociedade
das Nações a tôdas as outras Altas Partes Contratantes.
A denúncia só produzirá efeito em relação à Alta Parte Contratante em nome da qual ela
tenha sido feita.
Art. 18 - Decorrido um prazo de quatro anos da entrada em vigor da presente Convenção,
qualquer Membro da Sociedade das Nações, ou Estado não Membro ligado à Convenção
poderá formular ao Secretário-Geral da Sociedade das Nações um pedido de revisão de
algumas ou de tôdas as suas disposições.
Se êste pedido, comunicado aos outros Membros da Sociedade das Nações ou Estados não
membros para os quais a Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado dentro do prazo
de um ano por seis, pelo menos, dentre êles, o Conselho da Sociedade das Nações decidirá
se deve ser convocada uma conferência para aquêle fim.
Art. 19 - As Altas Partes Contratantes podem declarar no momento da assinatura da
ratificação ou da adesão que, aceitando a presente Convenção, não assumem nenhuma
obrigação pelo que respeita a todas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato, caso em que a presente Convenção se não aplicará aos
territórios mencionados nessa declaração.
As Altas Partes Contratantes poderão mais tarde notificar o Secretário-Geral da Sociedade
das Nações de que desejam que a presente Convenção se aplique a todos ou parte dos
territórios que tenham sido objeto da declaração prevista na alínea precedente, e nesse
caso a Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados na comunicação noventa dias
depois de esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
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As Altas Partes Contratantes podem a todo o tempo declarar que desejam que a presente
Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou
territórios sob a sua soberania ou mandato, caso em que a Convenção deixará de se
aplicar aos territórios mencionados nessa declaração um ano após esta ter sido recebida
pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Art. 20 - A presente Convenção será registrada pelo Secretário-Geral da Sociedade das
Nações desde que entre em vigor. Será publicada, logo que fôr possível, na “Coleção de
Tratados” da Sociedade das Nações.
Em fé do que os plenipotenciários acima designados assinaram a presente Convenção.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num só exemplar, que
será depositado nos Arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações. Será transmitido
cópia autêntica a todos os membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não
membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobele
Bélgica:
Vte. P. Poullet
De La Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig:
“Ad referendum”
Sulkowski
Equador:
Alex. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grönvall
França:
J. Percerou
Grécia:
R. Raphaël
Hungria:
Dr. Baranyai Zoltán
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohno
T. Shimada
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Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
“Ad referendum”
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks Von Wurtemberg
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
“Ad referendum”
Mehmed Munir
Iugoslávia:
J. Choumenkovitch

PROTOCOLO
Ao assinar a Convenção datada de hoje, destinada a regular certos conflitos de leis em
matéria de letras e de notas promissórias, os abaixo assinados, devidamente autorizados,
acordaram nas disposições seguintes:
A
Os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que não tenham podido
efetuar, antes de 1 de setembro de 1932, o depósito da ratificação da referida Convenção,
obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias a contar daquela data, uma comunicação ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações dando-lhe a conhecer a situação em que se
encontram no que diz respeito à ratificação.
B
Se, em 1 de novembro de 1932, não se tiverem verificado as condições previstas na alínea
primeira do artigo 15º para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral das
Sociedade das Nações convocará uma reunião dos Membros da Sociedade das Nações e
dos Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham aderido, a
fim de ser examinada a situação e as medidas que porventura devem ser tomadas para
a resolver.
C
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão, reciprocamente, a partir da sua entrada
em vigor, as disposições legislativas promulgadas nos respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.
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Em fé do que os plenipotenciários acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta num só exemplar, que será
depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações; será transmitido cópia
autêntica a todos os Membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não membros
representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobele
Bélgica:
Vte. P. Poullet
De La Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig:
Ad referendum
Sulkowski
Equador:
Alex. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grönvall
França:
J. Percerou
Grécia
R. Raphaël
Hungria:
Dr. Baranyai Soltán
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohno
T. Shimada
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
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Ad referendum
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Würtember
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ad referendum
Mehmed Munir
Iugoslávia:
J. Choumenkovitch
CONVENÇÃO RELATIVA AO DIREITO DE SÊLO EM MATÉRIA DE LETRAS DE CAMBIO E
NOTAS PROMISSÓRIAS:
O Presidente do Reich Alemão; o Presidente Federal da República Austríaca; Sua Majestade
o Rei dos Belgas; O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil; Sua Majestade
o Rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e dos Territórios Britânicos de Além Mar, Imperador
das Índias; O Presidente da República da Colômbia; Sua Majestade o Rei da Dinamarca;
O Presidente da República da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzig; O Presidente da
República do Equador; Sua Majestade o Rei da Espanha; O Presidente da República da
Finlândia; O Presidente da República Francesa; Sua Alteza Sereníssima o Regente do
Reino da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua Majestade o Imperador do Japão;
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade o Rei na Noruega; Sua
Majestade a Rainha da Holanda; O Presidente da República do Peru; O Presidente da
República da Polônia; O Presidente da República Portuguêsa; Sua Majestade o Rei da Suécia;
O Conselho Federal Suíço; O Presidente da República da Tchecoslováquia; O Presidente da
República da Turquia; Sua Majestade o Rei da Iugoslávia.
Desejando regular certos problemas relativos ao impôsto do sêlo no que respeita a letras
e notas promissórias, designaram como seus plenipotenciários:
O Presidente do Reich Alemão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial no Ministério da Justiça do Reich;
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de Legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do
Reich;
O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de Berlim.
O Presidente Federal da República da Áustria:
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial no Ministério Federal da Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Visconde Poullet, Ministro de Estado, Membro da Câmara dos Representantes;
O Sr. J. de Lá Vallé-Poussin, Secretário Geral do Ministério das Ciências e das Artes.
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O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
O Sr. Deoclécio de Campos, Adido comercial em Roma, antigo Professor da Faculdade de
Direito do Pará.
Sua Majestade o Rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e dos Territórios de Além-Mar, Imperador
das Índias:
Pela Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, bem como tôdas as partes do Império Britânico não
membros separados da Sociedade das Nações:
O Professor H. C. Gutteridge, K.C. Professor de Direito Comercial e Industrial e Decano da
Faculdade de Direito de Londres.
O Presidente da República da Colômbia.
O Sr. A. José Restrepo, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, Delegado
permanente junto da Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca:
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no Ministério do Comércio e da Indústria;
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da “Privatbanken” Copenhague.
O Presidente da República da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzig:
O Sr. Jozef Sulkowski, Professor da Universidade de Poznan, Membro da Comissão de
Codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador.
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Cônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Espanha:
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de Seção do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça:
O Presidente da República da Finlândia:
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo
de Helsinki.
O Presidente da República Francesa:
O Sr. L. J. Percerou, Professor da Faculdade de Direito de Paris.
Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino da Hungria:
O Sr. Zoltán Baranyai, Encarregado de Negócios A. I. da Delegação Húngara junto da
Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Itália:
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de Estado, Ministro Plenipotenciário.
Sua Majestade o Imperador do Japão:
O Sr. Morie Ohno, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Presidente
Federal da República da Àustria.
O Sr. Tetsukichi Shimada, Juiz do Supremo Tribunal de Tóquio.
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Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo:
O Sr. CH. G. Vermaire, Cônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. O. Stub Holmboe, Advogado.
Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor Emérito da Universidade de Utrecht.
O Presidente da República do Peru:
O Sr. José Maria Barreto, Chefe do Bureau permanente do Peru junto à Sociedade das
Nações.
O Presidente da República da Polônia:
O Sr. Józef Sulkowki, Professor da Universidade de Poznan, Membro da Comissão de
Codificação da Polônia:
O Presidente da República Portuguesa:
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de
Direito, Diretor do Banco de Portugal.
Sua Majestade O Rei da Suécia
O Barão E. Marks Von Wurtemberg, Presidente do Tribunal da Relação de Estocolmo,
antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros;
O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão de Legislação Civil, antigo Ministro da
Justiça, antigo Membro do Supremo Tribunal.
O Conselho Federal Suíço:
O Dr. Max Vischer, Advogado e notário, Primeiro Secretário da Associação Suíça dos
Banqueiros.
O Presidente da República da Tchecolováquia:
O Dr. Karel Hermann – Otavky, Professor da Universidade de Praga, Presidente da Comissão
de Codificação do Direito Comercial no Ministério da Justiça.
O Presidente da República Turca:
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Conselho
Federal Suíço.
Sua Majestade o Rei da Iugoslávia:
O Sr. Illa Choumenkovitch, Delegado Permanente junto à Sociedade das Nações, Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Conselho Federal Suíço;
Os quais, depois de terem apresentado os seus plenos podêres, achados em boa e devida
forma, acordaram nas disposições seguintes:
Art. 1º - As Altas Partes Contratantes, no caso de não ser essa a sua legislação, obrigam-se
a modificar as suas leis por forma a que a validade das obrigações contraídas por meio de
letras e de notas promissórias, ou o exercício dos direitos que delas resultam, não possam
estar subordinadas ao cumprimento das disposições que dizem respeito ao sêlo.
Podem, contudo, suspender o exercício dêsses direitos até ao pagamento dos impostos
do sêlo prescritos, bem como das multas incorridas. Podem igualmente determinar que
a qualidade e os efeitos de título “imediatamente executório”, que pelas suas legislações,
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seriam atribuídos às letras e notas promissórias, dependerão da condição de ter sido,
desde a criação do título, devidamente pago o imposto do sêlo, em conformidade com as
disposições das respectivas leis.
Cada uma das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de limitar às letras o
compromisso mencionado na alínea primeira.
Art. 2º - A presente Convenção, cujos textos francês e inglês farão ambos, igualmente fé,
terá a data de hoje.
Poderá ser ulteriormente assinada até 6 de setembro de 1930 em nome de qualquer
Membro da Sociedade das Nações e de qualquer Estado não membro.
Art. 3º - A presente Convenção será ratificada.
Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, antes de 1º de setembro de 1932, ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que notificará imediatamente do seu depósito
todos os membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que sejam partes
na presente Convenção.
Art. 4º - A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer Membro da Sociedade das Nações
e qualquer Estado não membro poderá aderir à presente Convenção.
Esta adesão efetuar-se-á por meio de notificação ao Secretário Geral da Sociedade das
Nações, que será depositada nos arquivos do Secretariado.
O Secretário Geral notificará imediatamente dêsse depósito todos os Estados que tenham
assinado a presente Convenção ou a ela tenham aderido.
Art. 5º - A presente Convenção sòmente entrará em vigor depois de ter sido ratificada
ou de a ela terem aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou Estados não
membros, entre os quais deverão figurar três dos Membros da Sociedade das Nações com
representação permanente no Conselho.
Começará a vigorar noventa dias depois de recebida pelo Secretário Geral da Sociedade
das Nações a sétima ratificação ou adesão, em conformidade com o disposto na alínea
primeira do presente artigo.
O Secretário Geral da Sociedade das Nações, nas notificações previstas nos artigos 3º
e 4º, fará menção especial de terem sido recebidas as ratificações ou adesões a que se
refere a alínea primeira do presente artigo.
Art. 6º - As ratificações ou adesões após a entrada em vigor da presente Convenção, em
conformidade com o disposto no artigo 5º, produzirão os seus efeitos noventa dias depois
da data da sua recepção pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Art. 7º - A presente Convenção não poderá ser denunciada antes de decorrido um prazo
de dois anos a contar da data em que ela tiver começado a vigorar para o Membro da
Sociedade das Nações ou para o Estado não membro que a denuncia; esta denúncia
produzirá seus efeitos noventa dias depois de recebida pelo Secretário Geral a respectiva
notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade
das Nações a tôdas as outras Altas Partes Contratantes.
A denúncia só produzirá efeito em relação à Alta Parte Contratante em nome da qual ela
tenha sido feita.
Art. 8º - Decorrido um prazo de quatro anos da entrada em vigor da presente convenção,
qualquer Membro da Sociedade das Nações ou Estado não membro ligado à Convenção
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poderá formular ao Secretário Geral da Sociedade das Nações um pedido de revisão de
algumas ou de tôdas as suas disposições.
Se êste pedido comunicado aos outros Membros da Sociedade das Nações ou Estados
não membros, para os quais a Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado dentro do
prazo de um ano por seis, pelo menos, de entre êles, o Conselho da Sociedade das Nações
decidirá se deve ser convocada uma Conferência para aquele fim.
Art. 9º - As Altas Partes Contratantes podem declarar no momento da assinatura, da
ratificação ou da adesão que aceitando a presente Convenção não assumem nenhuma
obrigação pelo que respeita a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato, caso em que a presente Convenção se não aplicará aos
territórios mencionados nessa declaração.
As Altas Partes Contratantes poderão mais tarde notificar o Secretário Geral da Sociedade
das Nações de que desejam que a presente Convenção se aplique a todos ou parte dos
territórios que tenham sido objeto da declaração prevista na alínea precedente e nesse
caso a Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados na comunicação noventa dias
depois de esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
As Altas Partes Contratantes podem igualmente a todo o tempo declarar que desejam que
a presente Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados
ou territórios sob a sua soberania ou mandato, caso em que a Convenção deixará de se
aplicar aos territórios mencionados nessa declaração um ano após esta ter sido recebida
pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Art. 10 - A presente Convenção será registrada pelo Secretário Geral da Sociedade das
Nações logo que entre em vigor. Será publicada logo que fôr possível, na “Coleção de
Tratados” da Sociedade das Nações.
Em fé do que os Plenipotenciários acima designados assinaram a presente Convenção.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num só exemplar, que
será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações. Será transmitida
cópia autêntica a todos os Membros e a todos os Estados não membros representados na
Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobele
Bélgica:
Vge. P. Poullet
de la Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Assim como tôdas as partes do Império Britânico que não são Membros separados da
Sociedade das Nações
H. C. Butteridge
Colômbia:
A. J. Restrepo
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Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig:
Sulkowski
Equador:
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grönvall
França:
P. Percerou
Hungria:
Dr. Zoltán Baranyal
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohno
T. Shimada
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtemberg
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ad referendum
Mehmed Munir
Iugoslávia:
J. Choumenkovitch
PROTOCOLO
Ao assinar a Convenção datada de hoje, relativa ao impôsto do sêlo em matéria de letras
e notas promissórias, ao abaixo assinados devidamente autorizados, acordaram nas
disposições seguintes:
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A
Os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que não tenham podido
efetuar, antes de 1 de setembro de 1932, o depósito da ratificação da referida Convenção
obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias a contar daquela data uma comunicação ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações dando-lhe a conhecer a situação em que se
encontram no que diz respeito à ratificação.
B
Se, em 1 de novembro de 1932, não se tiverem verificado as condições previstas na
alínea primeira do artigo 5º para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral
da Sociedade das Nações convocará uma renião dos Membros da Sociedade das Nações
e dos Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham aderido,
a fim de ser examinada a situação e as medidas que porventura devam ser tomadas para
a resolver.
C
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão, reciprocamente, a partir da sua entrada
em vigor, as disposições legislativas promulgadas nos respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.
D
1. Para o que se refere ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, fica
convencionado que os únicos títulos a que se aplicam as disposições da presente Convenção
são as letras presentes ao aceite, aceitas ou pagáveis fora do Reino Unido.
2. A mesma restrição será aplicada, em qualquer colônia, protetorado ou território sob a
soberania ou mandato de Sua Majestade Britânica, no qual a presente Convenção se tenha
tornado aplicável em virtude das disposições do artigo 9º, desde que tenha sido dirigida
ao Secretário Geral da Sociedade das Nações, antes da data em que a referida Convenção
deva entrar em vigor nesse território, uma notificação tendo por objeto essa restrição.
3. Fica igualmente convencionado que as disposições da presente Convenção, em relação
à Irlanda do Norte, só se aplicarão com as modificações que forem julgadas necessárias.
4. O Govêrno de qualquer Membro da Sociedade das Nações ou Estado não membro que
desejar aderir à Convenção nos têrmos do artigo 4º, mas com a restrição especificada
na alínea 1 acima, pode para êste efeito notificar o Secretário Geral da Sociedade das
Nações, que comunicará a notificação recebida aos Governos de todos os Membros da
Sociedade das Nações e dos Estados não membros em nome dos quais a Convenção tenha
sido assinada ou tenham sido depositadas adesões, perguntando-lhes se têm objeções
a apresentar. Se num prazo de seis meses, contados da referida comunicação, nenhuma
objeção tiver sido formulada, a participação do país que invocou aquela restrição será
considerada aceita com essa restrição.
Em fé do que os Plenipotenciários acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num só exemplar, que
será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade das Nações; será transmitida
cópia autêntica a todos os membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não
membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
86

Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias –
Decreto nº 57.663/1966

Anexo II

Dr. Ullmann
Áustria:
Dr. Strobelo
Bélgica:
Vte. P. Poullet
de la Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Assim como tôdas as partes do Império Britânico que não são Membros separados da
Sociedade das Nações.
H. C. Butteridge
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
E. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig:
Sulkowski
Equador:
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grönvall
França:
J. Percerou
Hungria:
Dr. Zoltán Varabyal
Itália:
Amedeo Giannini
Japão:
M. Ohono
T. Shimada
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtemberg
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
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Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
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Mehmed Munir
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J. Choumenkovitch
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Arts. 1º a 7º

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
DECRETO-LEI Nº 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967.

Dispõe sôbre títulos de crédito rural e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o § 2º do art. 9º
do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO FINANCIAMENTO RURAL
Art. 1º - O financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacional de
crédito rural e pessoa física ou jurídica poderá efetivar-se por meio das células de crédito
rural previstas neste Decreto-lei.
Parágrafo único - Faculta-se a utilização das cédulas para os financiamentos da mesma
natureza concedidos pelas cooperativas rurais a seus associados ou às suas filiadas.
Art. 2º - O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o financiamento nos fins ajustados,
devendo comprovar essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela instituição financiadora.
Parágrafo único - Nos casos de pluralidade de emitentes e não constando da cédula qualquer designação em contrário, a utilização do crédito poderá ser feita por qualquer um dos
financiados, sob a responsabilidade solidária dos demais.
Art. 3º - A aplicação do financiamento poderá ajustar-se em orçamento assinado pelo
financiado e autenticado pelo financiador dêle devendo constar expressamente qualquer
alteração que convencionarem.
Parágrafo único - Na hipótese, far-se-á, na cédula, menção no orçamento, que a ela ficará
vinculado.
Art. 4º - Quando fôr concedido financiamento para utilização parcelada, o financiador abrirá
com o valor do financiamento contra vinculada à operação, que o financiado movimentará
por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou quaisquer outros documentos, na
forma e tempo previstos na cédula ou no orçamento.
Art. 5º - As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no
vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e
na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo
o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único - Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de
1% (um por cento) ao ano.
Art. 6º - O financiado facultará ao financiador a mais ampla fiscalização da aplicação da
quantia financiada, exibindo, inclusive, os elementos que lhe forem exigidos.
Art. 7º - O credor poderá, sempre que julgar conveniente e por pessoas de sua indicação,
não só percorrer tôdas e quaisquer dependências dos imóveis referidos no título, como
verificar o andamento dos serviços nêles existentes.
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Art. 8º - Para ocorrer às despesas com os serviços de fiscalização poderá ser ajustada na
cédula taxa de comissão de fiscalização exigível na forma do disposto no artigo 5º, a qual
será calculada sôbre os saldos devedores da conta vinculada a operação respondendo ainda o financiado pelo pagamento de quaisquer que se verificarem com vistorias frustradas
ou que forem efetuadas em conseqüência de procedimento seu que possa prejudicar as
condições legais e celulares.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL
Art. 9º - A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com
garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:
I - Cédula Rural Pignoratícia.
II - Cédula Rural Hipotecária.
III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.
IV - Nota de Crédito Rural.
Art. 10 - A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dêla
constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito
creditório.
§ 1º - Se o emitente houver deixado de levantar qualquer parcela do crédito deferido ou
tiver feito pagamentos parciais, o credor descenta-los-á da soma declarada na cédula,
tornando-se exigível apenas o saldo.
§ 2º - Não constando do endôsso o valor pelo qual se transfere a cédula, prevalecerá o da
soma declarada no título acrescido dos acessórios, na forma deste artigo, deduzido o valor
das quitações parciais passadas no próprio título.
Art. 11 - Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional
ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
Parágrafo único - Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.
Art. 12 - A cédula de crédito rural poderá ser aditada, ratificada e retificada por meio de
menções adicionais e de aditivos, datados e assinados pelo emitente e pelo credor.
Parágrafo único - Se não bastar o espaço existente, continuar-se-á em fôlha do mesmo
formato, que fará parte integrante do documento cedular.
Art. 13 - A cédula de crédito rural admite amortizações periódicas e prorrogações de
vencimento que serão ajustadas mediante a inclusão de cláusula, na forma prevista neste
Decreto-lei.
SEÇÃO II
DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
Art. 14 - A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Cédula Rural Pignoratícia”.
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Arts. 14 a 20

II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de
vencimento, acrescentar: “nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo” ou “nos
têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”.
III - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da
finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.
V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade,
quantidade, marca ou período de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em
que os mesmos bens se encontrarem.
VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se houver, e o tempo de seu
pagamento.
VII - Praça do pagamento.
VIII - Data e lugar da emissão.
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais.
§ 1º - As cláusulas “Forma de Pagamento” ou “Ajuste de Prorrogação”, quando cabíveis,
serão incluídas logo após a descrição da garantia, estabelecendo-se, na primeira, os valôres
e datas das prestações e na segunda, as prorrogações previstas e as condições a que está
sujeita sua efetivação.
§ 2º - A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser feita em documento à parte,
em duas vias, assinadas pelo emitente e autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula,
menção a essa circunstância, logo após a indicação do grau do penhor e de seu valor global.
Art. 15 - Podem ser objeto, do penhor cedular, nas condições dêste Decreto-lei, os bens
suscetíveis de penhor rural e de penhôr mercantil.
Art. 16 - Incluam-se na garantia os bens adquiridos ou pagos com o financiamento, feita a respectiva
averbação nos têrmos deste Decreto-lei. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 784, de 25.8.1969)
Art. 17 - Os bens apenhados continuam na posse imediata do emitente ou do terceiro prestante da garantia real, que responde por sua guarda e conservação como fiel depositário,
seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se do penhor constituído por terceiro, o emitente
da cédula responderá solidàriamente com o empenhador pela guarda e conservação dos
bens apenhados.
Art. 18 - Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens apenhados ser removidos
das propriedades nela mencionadas, sob qualquer pretexto e para onde quer que seja, sem
prévio consentimento escrito do credor.
Art. 19 - Aplicam-se ao penhor constituído pela cédula rural pignoratícia as disposições
dos Decretos-leis ns. 1.271, de 16 de maio de 1939, 1.625, de 23 de setembro de 1939,
e 4.312, de 20 de maio de 1942 e das leis ns. 492, de 30 de agôsto de 1937, 2.666, de 6
de dezembro de 1955 e 2.931, de 27 de outubro de 1956, bem como os preceitos legais
vigentes relativos a penhor rural e mercantil no que não colidirem com o presente Decreto-lei.
SEÇÃO III
DA CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
Art. 20 - A cédula rural hipotecária conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Cédula Rural Hipotecária”.
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II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de
vencimento, acrescentar: “nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixa” ou “nos
têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”.
III - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da
finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.
V - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome, se houver, dimensões, confrontações,
benfeitorias, título e data de aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do registro imobiliário.
VI - Taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu
pagamento.
VII - Praça do pagamento.
VIII - Data e lugar da emissão.
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais.
§ 1º - Aplicam-se a êste artigo as disposições dos §§ 1º e 2º do artigo 14 dêste Decreto-lei.
§ 2º - Se a descrição do imóvel hipotecado se processar em documento à parte, deverão
constar também da cédula tôdas as indicações mencionadas no item V dêste artigo, exceto
confrontações e benfeitorias.
§ 3º - A especificação dos imóveis hipotecados, pela descrição pormenorizada, poderá ser
substituída pela anexação à cédula de seus respectivos títulos de propriedade.
§ 4º - Nos casos do parágrafo anterior, deverão constar da cédula, além das indicações
referidas no § 2º dêste artigo, menção expressa à anexação dos títulos de propriedade e a
declaração de que êles farão parte integrante da cédula até sua final liquidação.
Art. 21 - São abrangidos pela hipoteca constituída as construções, respectivos terrenos,
maquinismos, instalações e benfeitorias.
Parágrafo único - Pratica crime de estelionato e fica sujeito às penas do art. 171 do Código
Penal aquêle que fizer declarações falsas ou inexatas acêrca da área dos imóveis hipotecados,
de suas características, instalações e acessórios, da pacificidade de sua posse, ou omitir,
na cédula, a declaração de já estarem êles sujeitos a outros ônus ou responsabilidade de
qualquer espécie, inclusive fiscais.
Art. 22 - Incorporam-se na hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações e
construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos imóveis na vigência da cédula, as quais, uma vez realizadas, não
poderão ser retiradas, alteradas ou destruídas, sem o consentimento do credor, por escrito.
Parágrafo único - Faculta-se ao credor exigir que o emitente faça averbar, à margem da
inscrição principal, a constituição de direito real sôbre os bens e benfeitorias referidos
neste artigo.
Art. 23 - Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais e urbanos.
Art. 24 - Aplicam-se à hipoteca cedular os princípios da legislação ordinária sôbre hipoteca
no que não colidirem com o presente Decreto-lei.
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Arts. 25 a 27

SEÇÃO IV
DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
Art. 25 - A cédula rural pignoratícia e hipotecária conterá os seguintes requisitos, lançados
no contexto:
I - Denominação “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária”.
II - Data e condições de pagamento havendo prestações periódicas ou prorrogações de
vencimento, acrescentar: “nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo” ou “nos
têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”.
III - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da
finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.
V - Descrição dos bens vinculados em penhor, os quais se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção se fôr o caso, além do local ou depósito
dos mesmos bens.
VI - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome, se houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do
registro imobiliário.
VII - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu
pagamento.
VIII - Praça do pagamento.
IX - Data e lugar da emissão.
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
Art. 26 - Aplica-se à hipoteca e ao penhor constituídos pela cédula rural pignoratícia e
hipotecária o disposto nas Seções II e III do Capítulo II dêste Decreto-lei.
SEÇÃO V
DA NOTA DE CRÉDITO RURAL
Art. 27 - A nota de crédito rural conterá os seguintes requisitos, lançandos no contexto:
I - Denominação Nota de Crédito Rural”.
II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de
vencimento, acrescentar: “nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo” ou “nos
têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”.
III - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da
finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.
V - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização se houver, e tempo de seu pagamento.
VI - Praça do pagamento.
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VII - Data e lugar da emissão.
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais.
Art. 28 - O crédito pela nota de crédito rural tem privilégio especial sôbre os bens discriminados no artigo 1.563 do Código Civil.
Art. 29 - A nota de crédito rural terá o prazo mínimo de três meses e o máximo de três
anos. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 784, de 25.8.1969)
CAPÍTULO III
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO E AVERBAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 30 - As cédulas de crédito rural, para terem eficácia contra terceiros, inscrevem-se
no Cartório do Registro de Imóveis:
a) a cédula rural pignoratícia, no da circunscrição em que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados;
b) a cédula rural hipotecária, no da circunscrição em que esteja situado o imóvel hipotecado;
c) a cédula rural pignoratícia e hipotecária, no da circunscrição em que esteja situado o
imóvel de localização dos bens apenhados e no da circunscrição em que esteja situado o
imóvel hipotecado;
d) a nota de crédito rural, no da circunscrição em que esteja situado o imóvel a cuja exploração se destina o financiamento cedular.
Parágrafo único - Sendo nota de crédito rural emitida por cooperativa, a inscrição far-se-á
no Cartório do Registro de Imóveis de domicílio da emitente.
Art. 31 - A Inscrição far-se-á na ordem de apresentação da cédula a registro em livro próprio denominado “Registro de Cédulas de Crédito Rural”, observado o disposto nos artigos
183, 188, 190 e 202 do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939.
§ 1º - Os livros destinados ao registro das cédulas de crédito rural serão numerados em série
crescente a começar de 1, e cada livro conterá têrmo de abertura e têrmo de enceramento
assinados pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubricará tôdas as fôlhas.
§ 2º - As formalidades a que se refere o parágrafo anterior precederão à utilização do livro.
§ 3º - Em cada Cartório, haverá, em uso, apenas um livro “Registro de Cédulas de Crédito
Rural” utilizando-se o de número subsequente depois de findo o anterior.
Art. 32 - A inscrição consistirá na anotação dos seguintes requisitos celulares:
a) Data do pagamento havendo prestações periódicas ou ajuste de prorrogação, consignar,
conforme o caso, a data de cada uma delas ou as condições a que está sujeita sua efetivação.
b) O nome do emitente, do financiador e do endossatário, se houver.
c) Valor do crédito deferido e o de cada um dos pagamentos parcelados, se fôr o caso.
d) Praça do pagamento.
e) Data e lugar da emissão.
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Arts. 32 a 37

§ 1º - Para a inscrição, o apresentante de título oferecerá, com o original da cédula, cópia
tirada em impresso idêntico ao da cédula com a declaração impressa “Via não negociável”,
em linhas paralelas transversais.
§ 2º - O Cartório conferirá a exatidão da cópia, autenticando-a.
§ 3º - Cada grupo de duzentas (200) cópias será encadernado na ordem cronológica de
seu arquivamento, em livro que o Cartório apresentará, no prazo de quinze dias da completação do grupo, ao Juiz de Direito da Comarca, para abri-lo e encerrá-lo, rubricando as
respectivas fôlhas numeradas em série crescente a começar de 1 (um).
§ 4º - Nos casos do § 3º do artigo 20 dêste Decreto-lei, à via da cédula destinada ao Cartório será anexada cópia dos títulos de domínio, salvo se os imóveis hipotecados se acharem
registrados no mesmo Cartório.
Art. 33 - Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbação, o Oficial do Registro Imobiliário
mencionará, no respectivo ato, a existência de qualquer documento anexo à cédula e nêle
aporá sua rubrica, independentemente de outra qualquer formalidade.
Art. 34 - O Cartório anotará a inscrição, com indicação do número de ordem, livro e fôlhas,
bem como o valor dos emolúmentos cobrados, no verso da cédula, além de mencionar,
se fôr o caso, os anexos apresentados.
Parágrafo único - Pela inscrição da cédula, o oficial cobrará do interessado os seguintes
emolumentos, dos quais 80% (oitenta por cento) caberão ao Oficial do Registro Imobiliário
e 20% (vinte por cento) ao Juiz de Direito da Comarca, parcela que será recolhida ao Banco
do Brasil S.A. e levantada quando das correições a que se refere o artigo 40:
a) até Cr$200.000 - 0,1%
b) de Cr$200.001 a Cr$500.000 - 0,2%
c) de Cr$500.001 a Cr$1.000.000 - 0,3%
d) de Cr$1.000.001 a Cr$1.500.000 - 0,4%
e) acima de Cr$1.500.000 - 0,5% máximo de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo da região.
Art. 35 - O oficial recusará efetuar a inscrição se já houver registro anterior no grau de prioridade declarado no texto da cédula, considerando-se nulo o ato que infringir êste dispositivo.
Art. 36 - Para os fins previstos no artigo 30 dêste Decreto-lei, averbar-se-ão, à margem da
inscrição da cédula, os endossos posteriores, à inscrição, as menções adicionais, aditivos,
avisos de prorrogação e qualquer ato, que promova alteração na garantia ou nas condições
pactuadas.
§ 1º - Dispensa-se a averbação dos pagamentos parciais e do endôsso das instituições
financiadoras em operações de redesconto ou caução.
§ 2º - Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste artigo serão calculados na base
de 10% (dez por cento) sôbre os valores da tabela constante do parágrafo único do artigo 34
deste Decreto-lei, cabendo ao oficial e ao Juiz de Direito da Comarca as mesmas percentagens estabelecidas naquele dispositivo.
Art. 37 - Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula ou pela averbação de atos
posteriores poderão ser pagos pelo credor, a débito da conta a que se refere o artigo 4º
dêste Decreto-lei.
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Art. 38 - As inscrições das cédulas e as averbações posteriores serão efetuadas no prazo
de 3 (três) dias úteis a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade
funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.
§ 1º - A transgressão do disposto neste artigo poderá ser comunicada ao Juiz de Direito
da Comarca pelos interessados ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato.
§ 2º - Recebida a comunicação, o Juiz instaurará imediatamente inquérito administrativo.
§ 3º - Apurada a irregularidade, o oficial pagará multa de valor correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, por dia de atraso, aplicada pelo Juiz de Direito da Comarca,
devendo a respectiva importância ser recolhida, dentro de 15 (quinze) dias, a estabelecimento bancário que a transferirá ao Banco Central da República do Brasil, para crédito do
Fundo Geral para Agricultura e Indústria - “FUNAGRI”, criado pelo Decreto nº 56.835,
de 3 de setembro de 1965.
SEÇÃO II
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 39 - Cancela-se a inscrição mediante a averbação, no livro próprio, da ordem judicial
competente ou prova da quitação da cédula, lançada no próprio título ou passada em
documento em separado com fôrça probante.
§ 1º - Da averbação do cancelamento da inscrição constarão as características do instrumento
de quitação, ou a declaração, sendo o caso, de que a quitação foi passada na própria cédula,
indicando-se, em qualquer hipótese, o nome do quitante e a data da quitação; a ordem judicial
de cancelamento será também referida na averbação, pela indicação da data do mandado, Juízo
de que procede, nome do Juiz que o subscreve e demais características ocorrentes.
§ 2º - Arquivar-se-á no Cartório a ordem judicial de cancelamento da inscrição ou uma das
vias do documento particular da quitação da cédula, procedendo-se como se dispõe no
§ 3º do artigo 32 dêste Decreto-lei.
§ 3º - Aplicam-se ao cancelamento da inscrição as disposições do § 2º, artigo 36, e as do
artigo 38 e seus parágrafos.
SEÇÃO III
DA CORREIÇÃO DOS LIVROS DE INSCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 40 - O Juiz de Direito da Comarca procederá à correição no livro “Registro de Cédulas
de Crédito Rural”, uma vez por semestre, no mínimo.
CAPÍTULO IV
DA AÇÃO PARA COBRANÇAS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 41 - Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.
§ 1º - Penhorados os bens constitutivos da garantia real, assistirá ao credor o direito de
promover, a qualquer tempo, contestada ou não a ação, a venda daqueles bens, observado o disposto nos artigos 704 e 705 do Código de Processo Civil, podendo ainda levantar
desde logo, mediante caução idônea, o produto líquido da venda, à conta e no limite de
seu crédito, prosseguindo-se na ação.
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Arts. 41 a 46

§ 2º - Decidida a ação por sentença passada em julgado, o credor restituirá a quantia ou
o excesso levantado, conforme seja a ação julgada improcedente total ou parcialmente,
sem prejuízo doutras cominações da lei processual.
§ 3º - Da caução a que se refere o parágrafo primeiro dispensam-se as cooperativas rurais
e as instituições financeiras públicas (artigo 22 da Lei número 4.595, de 31 de dezembro
de 1964), inclusive o Banco do Brasil S.A.
CAPÍTULO V
DA NOTA PROMISSÓRIA RURAL
Art. 42 - Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando
efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas; nos recebimentos,
pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues pelos seus cooperados, e
nas entregas de bens de produção ou de consumo, feitas pelas cooperativas aos seus associados poderá ser utilizada, como título de crédito, a nota promissória rural, nos têrmos
deste Decreto-lei.
Parágrafo único - A nota promissória rural emitida pelas cooperativas a favor de seus cooperados, ao receberem produtos entregues por êstes, constitui promessa de pagamento
representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda.
Art. 43 - A nota promissória rural conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Nota Promissória Rural”.
II - Data do pagamento.
III - Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens e a qual deve ser paga,
seguido da cláusula à ordem.
IV - Praça do pagamento.
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por extenso, que corresponderá
ao preço dos produtos adquiridos ou recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos
produtos recebidos para venda.
VI - Indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega.
VII - Data e lugar da emissão.
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais.
Art. 44 - Cabe ação executiva para a cobrança da nota promissória rural.
Parágrafo único - Penhorados os bens indicados na nota promissória rural, ou, em sua vez,
outros da mesma espécie, qualidade e quantidade pertencentes ao emitente, assistirá ao
credor o direito de proceder nos têrmos do § 1º do artigo 41, observada o disposto nos
demais parágrafos do mesmo artigo.
Art. 45 - A nota promissória rural goza de privilégio especial sôbre os bens enumerados
no artigo 1.563 do Código Civil.
CAPÍTULO VI
DA DUPLICATA RURAL
Art. 46 - Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou
pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas,
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poderá ser utilizada também, como título do crédito, a duplicata rural, nos têrmos dêste
Decreto-lei.
Art. 47 - Emitida a duplicata rural pelo vendedor, êste ficará obrigado a entregá-la ou a
remetê-la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la.
Art. 48 - A duplicata rural conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Duplicata Rural”.
II - Data do pagamento, ou a declaração de dar-se a tantos dias da data da apresentação
ou de ser à vista.
III - Nome e domicílio do vendedor.
IV - Nome e domicílio do comprador.
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por extenso, que corresponderá
ao preço dos produtos adquiridos.
VI - Praça do pagamento.
VII - Indicação dos produtos objeto da compra e venda.
VIII - Data e lugar da emissão.
IX - Cláusula à ordem.
X - Reconhecimento de sua exatidão e a obrigação de pagá-la, para ser firmada do próprio
punho do comprador ou de representante com podêres especiais.
XI - Assinatura do próprio punho do vendedor ou de representante com podêres especiais.
Art. 49 - A perda ou extravio da duplicata rural obriga o vendedor a extrair nôvo documento
que contenha a expressão “segunda via” em linha paralelas que cruzem o título.
Art. 50 - A remessa da duplicata rural poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou por
seus representantes, por intermédio de instituições financiadoras, procuradores ou correspondentes, que se incumbem de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu
domicílio, podendo os intermediários devolvê-la depois de assinada ou conserva-la em seu
poder até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhe cometeu o encargo.
Art. 51 - Quando não fôr à vista, o comprador deverá devolver a duplicata rural ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data da apresentação, devidamente
assinada ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta de aceite.
Parágrafo único - Na hipótese de não devolução do título dentro do prazo a que se refere
êste artigo, assiste ao vendedor o direito de protestá-lo por falta de aceite.
Art. 52 - Cabe ação executiva para cobrança da duplicata rural.
Art. 53 - A duplicata rural goza de privilégio especial sôbre os bens enumerados no
artigo 1.563 do Código Civil.
Art. 54 - Incorrerá na pena de reclusão por um a quatro anos, além da multa de 10% (dez
por cento) sôbre o respectivo montante, o que expedir duplicata rural que não corresponda
a uma venda efetiva de quaisquer dos bens a que se refere o artigo 46, entregues real ou
simbólicamente.
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Arts. 55 a 60

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
SEÇÃO I
DAS GARANTIAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 55 - Podem ser objeto de penhor cedular os gêneros oriundos da produção agrícola,
extrativa ou pastoril, ainda que destinados a beneficiamento ou transformação.
Art. 56 - Podem ainda ser objeto de penhor cedular os seguintes bens e respectivos acessórios, quando destinados aos serviços das atividades rurais:
I - caminhões, camionetas de carga, furgões, jipes e quaisquer veículos automotores ou
de tração mecânica.
II - carretas, carroças, carros, carroções e quaisquer veículos não automotores;
III - canoas, barcas, balsas e embarcações fluviais, com ou sem motores;
IV - máquinas e utensílios destinados ao preparo de rações ou ao beneficiamento, armazenagem, industrialização, frigorificação, conservação, acondicionamento e transporte de
produtos e subprodutos agropecuários ou extrativos, ou utilizados nas atividades rurais,
bem como bombas, motores, canos e demais pertences de irrigação;
V - incubadoras, chocadeiras, criadeiras, pinteiros e galinheiros desmontáveis ou móveis,
gaiolas, bebedouros, campânulas e quaisquer máquinas e utensílios usados nas explorações
avícolas e agropastoris.
Parágrafo único - O penhor será anotado nos assentamentos próprios da repartição competente para expedição de licença dos veículos, quando fôr o caso.
Art. 57 - Os bens apenhados poderão ser objeto de nôvo penhor cedular e o simples registro da respectiva cédula equivalerá à averbação, na anterior, do penhor constituído em
grau subseqüente.
Art. 58 - Em caso de mais de um financiamento, sendo os mesmos o emitente da cédula,
o credor e os bens apenhados, poderá estender-se aos financiamentos subseqüentes o
penhor originàriamente constituído, mediante menção da extensão nas cédulas posteriores,
reputando-se um só penhor com cédulas rurais distintas.
§ 1º - A extensão será apenas averbada à margem da inscrição anterior e não impede que
sejam vinculados outros bens à garantia.
§ 2º - Havendo vinculação de novos bens, além da averbação, estará a cédula também
sujeita a inscrição no Cartório do Registro de Imóveis.
§ 3º - Não será possível a extensão da garantia se tiver havido endôsso ou se os bens
vinculados já houverem sido objeto de nova gravação para com terceiros.
Art. 59 - A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende
de prévia anuência do credor, por escrito.
Art. 60 - Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural,
no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado
porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.
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§ 1º - O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não
tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas. (Incluído pela
Lei nº 6.754, de 17.12.1979)
§ 2º - É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado
pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.
(Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)
§ 3º - Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando
prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras
pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)
§ 4º - Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se
aplicam as disposições dos parágrafos anteriores. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)
SEÇÃO II
DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Art. 61 - O prazo do penhor agrícola não excederá de três anos, prorrogável por até mais três,
e o do penhor pecuário não admite prazo superior a cinco anos, prorrogável por até mais três
e embora vencidos permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem.
Parágrafo único. Vencidos os prazos de seis anos para o penhor agrícola e de oito anos para
o penhor pecuário, devem êsses penhôres ser reconstituídos, mediante lavratura de aditivo,
se não executados.
Art. 61 - O prazo do penhor rural, agrícola ou pecuário, não excederá o prazo da obrigação
garantida e, embora vencido o prazo, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens
que a constituem. (Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
Parágrafo único - A prorrogação do penhor rural, inclusive decorrente de prorrogação da
obrigação garantida prevista no caput, ocorre mediante a averbação à margem do registro
respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 619, de 2013)
Art. 61 - O prazo do penhor rural, agrícola ou pecuário não excederá o prazo da obrigação
garantida e, embora vencido o prazo, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens
que a constituem. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)
Parágrafo único - A prorrogação do penhor rural, inclusive decorrente de prorrogação
da obrigação garantida prevista no caput, ocorre mediante a averbação à margem do
registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. (Redação dada pela
Lei nº 12.873, de 2013)
Art. 62 - As prorrogações de vencimento de que trata o artigo 13 dêste Decreto-lei serão
anotadas na cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas
inscrições, e seu processamento, quando cumpridas regularmente tôdas as obrigações,
celulares e legais, far-se-á por simples requerimento do credor ao oficial do Registro de
Imóveis competente.
Parágrafo único - Sòmente exigirão lavratura de aditivo as prorrogações que tiverem de ser
concedidas sem o cumprimento das condições a que se subordinarem ou após o término do
período estabelecido na cédula.
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Arts. 63 a 72

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63 - Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o entender poderá autorizar o emitente
a dispor de parte ou de todos os bens da garantia, na forma e condições que convencionarem.
Art. 64 - Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais com as preferências estabelecidas
na legislação em vigor.
Art. 65 - Se baixar no mercado o valor dos bens da garantia ou se verificar qualquer ocorrência
que determine diminuição ou depreciação da garantia constituída, o emitente reforçará essa
garantia dentro do prazo de quinze dias da notificação que o credor lhe fizer, por carta enviada
pelo Correio, sob registro, ou pelo oficial do Registro de Títulos e Documentos da Comarca.
Parágrafo único - Nos casos de substituição de animais por morte ou inutilização, assiste
ao credor o direito de exigir que os substitutos sejam da mesma espécie e categoria dos
substituídos.
Art. 66 - Quando o penhor fôr constituído por animais, o emitente da cédula fica, obrigado a manter todo o rebanho, inclusive os animais adquiridos com o financiamento,
se fôr o caso, protegidos pelas medidas sanitárias e profiláticas recomendadas em cada
caso, contra a incidência de zoonoses, moléstias infecciosas ou parasitárias de ocorrência
freqüente na região.
Art. 67 - Nos financiamentos pecuários, poderá ser convencionado que o emitente se
obriga a não vender, sem autorização por escrito do credor, durante a vigência do título,
crias fêmeas ou vacas aptas à procriação, assistindo ao credor, na hipótese de não observância dessas condições, o direito de dar por vencida a cédula e exigir o total da dívida
dela resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.
Art. 68 - Se os bens vinculados em penhor ou em hipoteca à cédula de crédito rural pertencerem a terceiros, êstes subscreverão também o título, para que se constitua a garantia.
Art. 69 - Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural
não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do
terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou
hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a
quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
Art. 70 - O emitente da cédula de crédito rural, com ou sem garantia real, manterá em
dia o pagamento dos tributos e encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua
responsabilidade, inclusive a remuneração dos trabalhadores rurais, exibindo ao credor
os respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos.
Art. 71 - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da
duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sôbre o principal e
acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na
petição de cobrança ou de habilitação de crédito.
Art. 72 - As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural e a duplicata rural poderão
ser redescontadas no Banco Central da República do Brasil, nas condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
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Art. 73 - É também da competência do Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas
de desconto da nota promissória rural e da duplicata rural, que poderão ser elevadas de
1% ao ano em caso de mora.
Art. 74 - Dentro do prazo da nota promissória rural e da duplicata rural, poderão ser
feitos pagamentos parciais.
Parágrafo único - Ocorrida a hipótese, o credor declarará, no verso do título, sôbre sua
assinatura, a importância recebida e a data do recebimento, tornando-se exigível apenas,
o saldo.
Art. 75 - Na hipótese de nomeação, por qualquer circunstância, de depositário para
os bens apenhados, instituído judicial ou convencionalmente, entrará êle também na
posse imediata das máquinas e de tôdas as instalações e pertences acaso necessários
à transformação dos referidos bens nos produtos a que se tiver obrigado o emitente na
respectiva cédula.
Art. 76 - Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios.
Art. 77 - As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural e a duplicata rural obedecerão
aos modelos anexos de números 1 a 6.
Parágrafo único - Sem caráter de requisito essencial, as cédulas de crédito rural poderão
conter disposições que resultem das peculiaridades do financiamento rural.
Art. 78 - A exigência constante do artigo 22 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, não
se aplica às operações de crédito rural proposta por produtores rurais e suas cooperativas,
de conformidade com o disposto no artigo 37 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965.
Parágrafo único - A comunicação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, de ajuizamento
da cobrança de dívida fiscal ou de multa impedirá a concessão de crédito rural ao devedor,
a partir da data do recebimento da comunicação, pela instituição financiadora, salvo se,
fôr depositado em juízo o valor do débito em litígio.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 79 - Este Decreto-lei entrará em vigor noventa (90) dias depois de publicado, revogando-se a Lei número 3.253, de 27 de agôsto de 1957, e as disposições em contrário.
Art. 80 - As fôlhas em branco dos livros de registro das “Cédulas de Crédito Rural” sob o
império da Lei nº 3.253, de 27 de agôsto de 1957, serão inutilizadas, na data da vigência
do presente Decreto-lei, pelo Chefe da Repartição arrecadadora federal a que pertencem,
e devidamente guardados os livros.
Brasília, 14 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Severo Fagundes Gomes
Octávio Bulhões
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.2.1967
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CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
Nº ........................

Vencimento em ................ de ................................. de 19.........
Cr$ ............................................................
A ...........................................de ........................................................ de 19........
pagar .................. por esta cédula rural pignoratícia ....................................... .............
.......................................... a ........................................................................ ........
.................................................................. ou à ordem, a quantia de ........................
em moeda corrente, valor do crédito diferido para financiamento de .............................
........... ................................................................................ ...............................
..................................................................... ....................................... e que será
utilizado do seguinte modo: ............................................................................... ........
...............................................................................................................................
... ...........................................................................................................................
............... ......................................Os juros são devidos à taxa de ..............................
ao ano ....................................................................................................................
............. sendo de .............................................................. a comissão de fiscalização
........................................................................................................... ................
................................................................................................................. ..........
.............................................. O pagamento será efetuado na praça de .....................
................................................................................................................ Os bens
vinculados são os seguintes: ............................................................................ ........
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
Nº ........................ Vencimento em ................ de ................................. de 19.........
Cr$ ............................................................
A ...........................................de ........................................................ de 19........
pagar .................. por esta cédula rural pignoratícia ....................................... .............
.......................................... a ........................................................................ ........
.................................................................. ou à ordem, a quantia de ........................
em moeda corrente, valor do crédito diferido para financiamento de ............................
............ ................................................................................ ..............................
.................................................. ....................................... e que será utilizado do
seguinte modo: ............................................................................... ......................
.................................................................................................................... .......
............................................................................................................................
....... ......................................Os juros são devidos à taxa de .............................. ao
ano ......................................................................................................................
........... sendo de .............................................................. a comissão de fiscalização
........................................................................................................... ................
................................................................................................................. ..........
.............................................. O pagamento será efetuado na praça de .....................
................................................................................................................ Os bens
vinculados são os seguintes: ............................................................................ ......
...........................................................................................................................
.......................... ................................................................................................
.............................
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CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
Nº ........................ Vencimento em ................ de ................................. de 19.........
Cr$ ............................................................
A ...........................................de ........................................................ de 19........
pagar .................. por esta cédula rural pignoratícia .....................................................
.......................................... a .................................................................................
.................................................................. ou à ordem, a quantia de ........................
em moeda corrente, valor do crédito diferido para financiamento de ............................
...........................................................................................................................
.......................................................................................... e que será utilizado do
seguinte modo: .....................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................Os juros são devidos à taxa de .............................. ao
ano ......................................................................................................................
........... sendo de .............................................................. a comissão de fiscalização
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................. O pagamento será efetuado na praça de .....................
................................................................................................................ Os bens
vinculados são os seguintes: ..................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

NOTA DE CRÉDITO RURAL
Nº ........................ Vencimento em ................ de ................................. de 19.........
Cr$ ............................................................
A ...........................................de ........................................................ de 19........
pagar .................. por esta Nota de Crédito Rural....................................... .................
...................................... a ........................................................................ .............
............................................................. ou à sua ordem, a quantia de ........................
em moeda corrente, valor do crédito diferido para financiamento de ............................
............ ..............................................................................................................
.......................................................................................... e que será utilizado do
seguinte modo: ............................................................................... ......................
.................................................................................................................... .......
............................................................................................................................
....... ......................................Os juros são devidos à taxa de .............................. ao
ano ......................................................................................................................
........... sendo de .............................................................. a comissão de fiscalização
........................................................................................................... ..................
.............................................................................................................................
........................................... O pagamento será efetuado na praça de .........................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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NOTA PROMISSÓRIA RURAL
Nº ........................ Vencimento em ................ de ................................. de 19.........
Cr$ ............................................................
A ...........................................de ........................................................ de 19......... por
esta Nota Promissória Rural, pagar............................................................................ a..
............................................................................................... ou à sua ordem, na praça de .................................................. a quantia de .................................................
valor da compra que lhe fiz ..........................................................................................
.. .................................................................................................................... entrega que me(nos) foi feita ..............................................dos seguintes bens de sua propriedade:......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...............................................
...............................................

DUPLICATA RURAL
Vencimento em............ de ........................ de...............
Cr$ ............................................................

Sr. .......................................................... estabelecido em ........................................
. deve a ....................................................., estabelecido em ......................................
..... a importância de ...................................................................................................
valor da compra dos seguintes bens .................................................................... ...........
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................
(Local e data)
..................................................................
(Assinatura do vendedor)
Reconheço (emos) a exatidão desta duplicata rural, na importância acima, que pagarei(emos)
a .............................................. ou à sua ordem, na praça .....................................
..................................................................
(Local e data)
..................................................................
(Assinatura do comprador)
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Arts. 1º e 2º

LEI Nº 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1968.

Dispõe sôbre as Duplicatas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA FATURA E DA DUPLICATA

Art. 1º - Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no
território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega
ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação
ao comprador.
§ 1º - A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará sòmente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas,
despachos ou entregas das mercadorias.
§ 2º - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
Art. 2º - No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação
como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para
documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.
§ 1º - A duplicata conterá:
I - a denominação “duplicata”, a data de sua emissão e o número de ordem;
II - o número da fatura;
III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
IV - o nome e domicílio do ven dedor e do comprador;
V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
VI - a praça de pagamento;
VII - a cláusula à ordem;
VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser
assinada pelo comprador, como aceite, cambial;
IX - a assinatura do emitente.
§ 2º - Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.
§ 3º - Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única,
em que se discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de duplicatas,
uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item I do § 1º
dêste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, em seqüência.
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Art. 3º - A duplicata indicará sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha
direito a qualquer rebate, mencionando o vendedor o valor líquido que o comprador deverá
reconhecer como obrigação de pagar.
§ 1º - Não se incluirão no valor total da duplicata os abatimentos de preços das mercadorias
feitas pelo vendedor até o ato do faturamento, desde que constem da fatura.
§ 2º - A venda mercantil para pagamento contra a entrega da mercadoria ou do conhecimento
de transporte, sejam ou não da mesma praça vendedor e comprador, ou para pagamento
em prazo inferior a 30 (trinta) dias, contado da entrega ou despacho das mercadorias,
poderá representar-se, também, por duplicata, em que se declarará que o pagamento será
feito nessas condições.
Art. 4º - Nas vendas realizadas por consignatários ou comissários e faturas em nome e
por conta do consignante ou comitente, caberá àqueles cumprir os dispositivos desta Lei.
Art. 5º - Quando a mercadoria fôr vendida por conta do consignatário, êste é obrigado, na
ocasião de expedir a fatura e a duplicata, a comunicar a venda ao consignante.
§ 1º - Por sua vez, o consignante expedirá fatura e duplicata correspondente à mesma
venda, a fim de ser esta assinada pelo consignatário, mencionando-se o prazo estipulado
para a liquidação do saldo da conta.
§ 2º - Fica o consignatário dispensado de emitir duplicata quando na comunicação a que
se refere o § 1º declarar, que o produto líquido apurado está à disposição do consignante.
CAPÍTULO II
DA REMESSA E DA DEVOLUÇÃO DA DUPLICATA
Art. 6º - A remessa de duplicata poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou por seus
representantes, por intermédio de instituições financeiras, procuradores ou, correspondentes
que se incumbam de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la, depois de assinada, ou conservá-la em seu
poder até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhes cometeu o encargo.
§ 1º - O prazo para remessa da duplicata será de 30 (trinta) dias, contado da data de sua
emissão.
§ 2º - Se a remessa fôr feita por intermédio de representantes instituições financeiras,
procuradores ou correspondentes êstes deverão apresentar o título, ao comprador dentro
de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento na praça de pagamento.
Art. 7º - A duplicata, quando não fôr à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao
apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua apresentação,
devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da
falta do aceite.
§ 1º - Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá
reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento, desde que comunique, por escrito,
à apresentante o aceite e a retenção.
§ 2º - A comunicação de que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, no
ato do protesto ou na execução judicial, a duplicata a que se refere. (Redação dada pela
Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
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Art. 8º - O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:
I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues
por sua conta e risco;
II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;
III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.
CAPÍTULO III
DO PAGAMENTO DAS DUPLICATAS

Art. 9º - É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da data
do vencimento.
§ 1º - A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo portador ou por seu representante com podêres especiais, no verso do próprio título ou em documento, em separado,
com referência expressa à duplicata.
§ 2º - Constituirá, igualmente, prova de pagamento, total ou parcial, da duplicata, a liquidação de cheque, a favor do estabelecimento endossatário, no qual conste, no verso, que
seu valor se destina a amortização ou liquidação da duplicata nêle caracterizada.
Art. 10 - No pagamento da duplicata poderão ser deduzidos quaisquer créditos a favor do
devedor resultantes de devolução de mercadorias, diferenças de preço, enganos, verificados,
pagamentos por conta e outros motivos assemelhados, desde que devidamente autorizados.
Art. 11 - A duplicata admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento, mediante
declaração em separado ou nela escrita, assinada pelo vendedor ou endossatário, ou por
representante com podêres especiais.
Parágrafo único - A reforma ou prorrogação de que trata êste artigo, para manter a coobrigação dos demais intervenientes por endôsso ou aval, requer a anuência expressa dêstes.
Art. 12 - O pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista
equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele abaixo de cuja firma
lançar a sua; fora dêsses casos, ao comprador.
Parágrafo único - O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos
efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência.
CAPÍTULO IV
DO PROTESTO

Art. 13 - A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
§ 1º - Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme
o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações
do portador, na falta de devolução do título. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de
27.1.1969)
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§ 2º - O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite
ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
§ 3º - O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
§ 4º - O portador que não tirar o protesto da duplicata, em forma regular e dentro do prazo
da 30 (trinta) dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra
os endossantes e respectivos avalistas.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
Art. 14 - Nos casos de protesto, por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, ou
feitos por indicações do portador do instrumento de protesto deverá conter os requisitos
enumerados no artigo 29 do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, exceto a transcrição mencionada no inciso II, que será substituída pela reprodução das indicações feitas
pelo portador do título.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
CAPÍTULO V
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
DO PROCESSO PARA COBRANÇA DA DUPLICATA
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com
o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei nº 6.458,
de 1º.11.1977)
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada
pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da
mercadoria; e (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e
pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de
1º.11.1977)
§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de
execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata
não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor
ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
Art. 16 - Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação
do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do
art. 15, incisos l e II, e §§ 1º e 2º, bem como à ação para ilidir as razões invocadas pelo
devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no art. 8º. (Redação dada pela Lei
nº 6.458, de 1º.11.1977)
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Arts. 17 a 20

Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da
praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de
ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. (Redação dada
pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela Lei nº 6.458,
de 1º.11.1977)
I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento
do título; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que
haja sido efetuado o pagamento do título. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados,
sem observância da ordem em que figurem no título. (Redação dada pela Lei nº 6.458,
de 1º.11.1977)
§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento.
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

CAPÍTULO VI
DA ESCRITA ESPECIAL

Art. 19 - A adoção do regime de vendas de que trata o art. 2º desta Lei obriga o vendedor
a ter e a escriturar o Livro de Registro de Duplicatas.
§ 1º - No Registro de Duplicatas serão escrituradas, cronològicamente, tôdas as duplicatas emitidas, com o número de ordem, data e valor das faturas originárias e data de
sua expedição; nome e domicílio do comprador; anotações das reformas; prorrogações e
outras circunstâncias necessárias.
§ 2º - Os Registros de Duplicatas, que não poderão conter emendas, borrões, rasuras ou
entrelinhas, deverão ser conservados nos próprios estabelecimentos.
§ 3º - O Registro de Duplicatas poderá ser substituído por qualquer sistema mecanizado,
desde que os requesitos dêste artigo sejam observados.

CAPÍTULO VII
DAS DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 20 - As emprêsas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se
dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e
duplicata.
§ 1º - A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.
§ 2º - A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados.
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§ 3º - Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as
adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda
mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto,
qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual
que a autorizou.(Incluído pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)
Art. 21 - O sacado poderá deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviços por
motivo de:
I - não correspondência com os serviços efetivamente contratados;
II - vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, devidamente comprovados;
III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.
Art. 22 - Equiparam-se às entidades constantes do art. 20, para os efeitos da presente Lei,
ressalvado o disposto no Capítulo VI, os profissionais liberais e os que prestam serviço de
natureza eventual desde que o valor do serviço ultrapasse a NCr$100,00 (cem cruzeiros
novos).
§ 1º - Nos casos dêste artigo, o credor enviará ao devedor fatura ou conta que mencione a
natureza e valor dos serviços prestados, data e local do pagamento e o vínculo contratual
que deu origem aos serviços executados.
§ 2º - Registrada a fatura ou conta no Cartório de Títulos e Documentos, será ela remetida
ao devedor, com as cautelas constantes do artigo 6º.
§ 3º - O não pagamento da fatura ou conta no prazo nela fixado autorizará o credor a levá-la a protesto, valendo, na ausência do original, certidão do cartório competente.
§ 4º - O instrumento do protesto, elaborado com as cautelas do art. 14, discriminando a
fatura ou conta original ou a certidão do Cartório de Títulos e Documentos, autorizará o
ajuizamento do competente processo de execução na forma prescrita nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 - A perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair triplicata, que terá
os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela.
Art. 24 - Da duplicata poderão constar outras indicações, desde que não alterem sua
feição característica.
Art. 25 - Aplicam-se à duplicata e à triplicata, no que couber, os dispositivos da legislação
sôbre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio.
Art. 26 - O art. 172 do Código Penal (Decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de
1940) passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 172 - Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, juntamente com a fatura
respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de serviço.
Pena - Detenção de um a cinco anos, e multa equivalente a 20% sôbre o valor da duplicata.
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Arts. 26 a 28

Parágrafo único - Nas mesmas penas incorrerá aquêle que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas”.
Art. 27 - O Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministério da Indústria e do
Comércio, baixará, dentro de 120 (cento e vinte) dias da data da publicação desta lei,
normas para padronização formal dos títulos e documentos nela referidos fixando prazo
para sua adoção obrigatória.
Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando-se a Lei número 187, de 15 de janeiro de 1936, a Lei número 4.068, de 9 de junho
de 1962, os Decretos-Leis números 265, de 28 de fevereiro de 1967, 320, de 29 de março
de 1967, 331, de 21 de setembro de 1967, e 345, de 28 de dezembro de 1967, na parte
referente às duplicatas e tôdas as demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.7.1968
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LEI Nº 5.478, DE 25 DE JULHO DE 1968.

Arts. 1º a 3º

Lei dos Alimentos – Lei nº 5.478/1968

LEI Nº 5.478, DE 25 DE JULHO DE 1968.
(Vide Lei nº 8.971, de 1994)

Dispõe sobre ação de alimentos e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A ação de alimentos é de rito especial, independente de prévia distribuição e de
anterior concessão do benefício de gratuidade.
§ 1º - A distribuição será determinada posteriormente por ofício do juízo, inclusive para o
fim de registro do feito.
§ 2º - A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do
sustento próprio ou de sua família, gozará do benefício da gratuidade, por simples afirmativa
dessas condições perante o juiz, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 3º - Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição, nos termos
desta lei.
§ 4º - A impugnação do direito à gratuidade não suspende o curso do processo de alimentos
e será feita em autos apartados.
Art. 2º - O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz
competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco
ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou
local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos
de que dispõe.
§ 1º - Dispensar-se-á a produção inicial de documentos probatórios;
I - quando existente em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer
impedimento ou demora em extrair certidões.
II - quando estiverem em poder do obrigado, as prestações alimentícias ou de terceiro
residente em lugar incerto ou não sabido.
§ 2º - Os documentos públicos ficam isentos de reconhecimento de firma.
§ 3º - Se o credor comparecer pessoalmente e não indicar profissional que haja concordado
em assisti-lo, o juiz designará desde logo quem o deva fazer.
Art. 3º - O pedido será apresentado por escrito, em 3 (três) vias, e deverá conter a indicação do juiz a quem for dirigido, os elementos referidos no artigo anterior e um histórico
sumário dos fatos.
§ 1º - Se houver sido designado pelo juiz defensor para assistir o solicitante, na forma
prevista no art. 2º, formulará o designado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da nomeação, o pedido, por escrito, podendo, se achar conveniente, indicar seja a solicitação verbal
reduzida a termo.
§ 2º - O termo previsto no parágrafo anterior será em 3 (três) vias, datadas e assinadas
pelo escrivão, observado, no que couber, o disposto no “caput” do presente artigo.
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Art. 4º - As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem
pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.
Parágrafo único - Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, casado pelo
regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao
credor, mensalmente, parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor.
Art. 5º - O escrivão, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá ao devedor a segunda
via da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz, e a comunicação
do dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento.
§ 1º - Na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilite ao réu a
contestação da ação proposta e a eventualidade de citação por edital.
§ 2º - A comunicação, que será feita mediante registro postal isento de taxas e com aviso
de recebimento, importa em citação, para todos os efeitos legais.
§ 3º - Se o réu criar embarações ao recebimento da citação, ou não for encontrado, repetir-se-á a diligência por intermédio do oficial de justiça, servindo de mandado a terceira via
da petição ou do termo.
§ 4º - Impossibilitada a citação do réu por qualquer dos modos acima previstos, será ele
citado por edital afixado na sede do juízo e publicado 3 (três) vezes consecutivas no órgão
oficial do Estado, correndo a despesa por conta do vencido, a final, sendo previamente a
conta juntada aos autos.
§ 5º - O edital deverá conter um resumo do pedido inicial, a íntegra do despacho nele
exarado, a data e a hora da audiência.
§ 6º - O autor será notificado da data e hora da audiência no ato de recebimento da petição,
ou da lavratura do termo.
§ 7º - O juiz, ao marcar a audiência, oficiará ao empregador do réu, ou , se o mesmo for
funcionário público, ao responsável por sua repartição, solicitando o envio, no máximo até
a data marcada para a audiência, de informações sobre o salário ou os vencimentos do
devedor, sob as penas previstas no art. 22 desta lei.
§ 8º - A citação do réu, mesmo nos casos dos arts. 175 e 176 do Código de Processo Civil,
far-se-á na forma do § 2º do art. 5º desta Lei.
§ 8º - A citação do réu, mesmo no caso dos artigos 200 e 201 do Código de Processo
Civil, far-se-á na forma do § 2º do artigo 5º desta lei. (Redação dada pela Lei nº 6.014,
de 27/12/73)
Art. 6º - Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu,
independentemente de intimação e de comparecimento de seus representantes.
Art. 7º - O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência
do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.
Art. 8º - Autor e Réu comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas,
3 (três no máximo, apresentando, nessa ocasião, as demais provas.
Art 9º - Aberta a audiência, lida a petição, ou o têrmo, e a contestação, se houver, ou dispensada a leitura o Juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério Público,
propondo conciliação.
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Art. 9º - Aberta a audiência, lida a petição ou o termo, e a resposta, se houver, ou dispensada a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério Público,
propondo conciliação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27/12/73)
§ 1º - Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelo juiz, escrivão, partes e representantes do Ministério Público.
§ 2º - Não havendo acordo, o juiz tomará o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ouvidos os peritos se houver, podendo julgar o feito sem a mencionada produção de
provas, se as partes concordarem.
Art. 10 - A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo
de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz marcará a sua continuação para o primeiro
dia desimpedido, independentemente de novas intimações.
Art. 11 - Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público aduzir alegações
finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada um.
Parágrafo único - Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não sendo aceita,
ditará sua sentença, que conterá sucinto relatório do ocorrido na audiência.
Art. 12 - Da sentença serão as partes intimadas, pessoalmente ou através de seus representantes, na própria audiência, ainda quando ausentes, desde que intimadas de sua realização.
Art. 13 - O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de
desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos
de alimentos e respectivas execuções.
§ 1º - Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo,
se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado.
§ 2º - Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.
§ 3º - Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento
do recurso extraordinário.
Art 14 - Da decisão final do Juiz, inclusive nos autos em apartado, caberá agravo de petição.
Art. 14 - Da sentença caberá apelação no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei
nº 6.014, de 27/12/73)
Art. 15 - A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer
tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
Art 16 - Na execução da sentença ou do acôrdo nas ações de alimento será observado o
disposto no artigo 919 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.
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. (Redação dada
pela Lei nº 6.014, de 27/12/73) (Vide Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência)
Art. 17 - Quando não for possível a efetivação executiva da sentença ou do acordo mediante desconto em folha, poderão ser as prestações cobradas de alugueres de prédios ou
de quaisquer outros rendimentos do devedor, que serão recebidos diretamente pelo alimentando ou por depositário nomeado pelo juiz. (Vide Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência)
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Art 18 - Se, mesmo assim, não fôr possível a satisfação do débito alimentício, o Juiz aplicará
o disposto no artigo 920 do Código de Processo Civil.
Art. 18 - Se, ainda assim, não for possível a satisfação do débito, poderá o credor requerer
a execução da sentença na forma dos artigos 732, 733 e 735 do Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27/12/73) (Vide Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência)
Art. 19 - O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença ou do acordo, poderá
tomar todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento do
julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias.
§ 1º - O artigo 921 do Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro
de 1939) passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 921 - O cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento
das prestações alimentícias vincendas ou vencidas e não pagas.
§ 1º - O cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento das
prestações alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas. (Incluído pela Lei nº 6.014,
de 27/12/73)
§ 2º - Do despacho que decretar a prisão do devedor caberá agravo de instrumento.
§ 2º - Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento. (Redação
dada pela Lei nº 6.014, de 27/12/73)
§ 3º - O § 2º do artigo 843 do Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1 608, de 18 de
setembro de 1939), passará a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º - Nos casos previstos nos nº VI, salvo se se tratar de decisão proferida em pedido ou
execução de alimentos, XI e XVII, o Juiz suspenderá o processo se não puder suspender
apenas a execução da ordem.
§ 3º - A interposição do agravo não suspende a execução da ordem de prisão. (Incluído
pela Lei nº 6.014, de 27/12/73)
Art. 20 - As repartições públicas, civis ou militares, inclusive do Imposto de Renda, darão
todas as informações necessárias à instrução dos processos previstos nesta lei e à execução
do que for decidido ou acordado em juízo.
Art. 21 - O art. 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 244 - Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor
de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes
proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia
judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo:
Pena - Detenção de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vêzes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de
qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento
de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.
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Art. 22 - Constitui crime conta a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao juízo competente as informações necessárias à instrução de
processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia:
Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias.
Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, de qualquer modo, ajuda o devedor a
eximir-se ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou se recusa, ou procrastina a executar ordem de descontos em folhas de pagamento,
expedida pelo juiz competente.
Art. 23 - A prescrição qüinqüenal referida no art. 178, § 10, inciso I, do Código Civil só
alcança as prestações mensais e não o direito a alimentos, que, embora irrenunciável, pode
ser provisoriamente dispensado.
Art. 24 - A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência comum
por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao juízo
os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para comparecer à audiência
de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimento a que está obrigado.
Art. 25 - A prestação não pecuniária estabelecida no art. 403 do Código Civil, só pode ser
autorizada pelo juiz se a ela anuir o alimentado capaz.
Art. 26 - É competente para as ações de alimentos decorrentes da aplicação do Decreto
Legislativo nº. 10, de 13 de novembro de 1958, e Decreto nº. 56.826, de 2 de setembro
de 1965, o juízo federal da Capital da Unidade Federativa Brasileira em que reside o devedor, sendo considerada instituição intermediária, para os fins dos referidos decretos, a
Procuradoria-Geral da República.
Parágrafo único - Nos termos do inciso III, art. 2º, da Convenção Internacional sobre ações
de alimentos, o Governo Brasileiro Comunicará, sem demora, ao Secretário Geral das Nações
Unidas, o disposto neste artigo.
Art. 27 - Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as disposições
do Código de Processo Civil.
Art. 28 - Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias depois de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.1973 e retificado em 14.8.1968 e
republicado em 8.4.1974
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Arts. 1º a 8º

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
DECRETO-LEI Nº 413, DE 09 DE JANEIRO DE 1969.

Dispõe sôbre títulos de crédito industrial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do Art. 2º
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DO FINANCIAMENTO INDUSTRIAL
Art. 1º - O financiamento concedido por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica
que se dedique à atividade industrial poderá efetuar-se por meio da cédula de crédito industrial prevista neste Decreto-lei.
Art. 2º - O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o financiamento nos fins ajustados,
devendo comprovar essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela instituição financiadora.
Art. 3º - A aplicação do financiamento ajustar-se-á em orçamento, assinado, em duas
vias, pelo emitente e pelo credor, dêle devendo constar expressamente qualquer alteração
que convencionarem.
Parágrafo único - Far-se-á, na cédula, menção do orçamento que a ela ficará vinculado.
Art. 4º - O financiador abrirá, com o valor do financiamento conta vinculada à operação,
que o financiado movimentará por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou
quaisquer outros documentos, na forma e no tempo previstos na cédula ou no orçamento.
Art. 5º - As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados
sôbre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho,
31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas
convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.
Parágrafo único - Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável
de 1% (um por cento) ao ano.
Art. 6º - O devedor facultará ao credor a mais ampla fiscalização do emprego da quantia
financiada, exibindo, inclusive os elementos que lhe forem exigidos.
Art. 7º - O financiador poderá, sempre que julgar conveniente e por pessoas de sua indicação, não só percorrer tôdas e quaisquer dependências dos estabelecimentos industriais
referidos no título, como verificar o andamento dos serviços neles existentes.
Art. 8º - Para ocorrer às despesas cem a fiscalização, poderá ser ajustada, na cédula,
comissão fixada e exigível na forma do art. 5º dêste Decreto-lei, calculada sôbre os saldos
devedores da conta vinculada à operação, respondendo ainda o financiado pelo pagamento
de quaisquer despesas que se verificarem com vistorias frustradas, ou que forem efetuadas
em conseqüência de procedimento seu que possa prejudicar as condições legais e celulares.
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CAPÍTULO II
DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 9º - A cédula de crédito industrial e promessa de pagamento em dinheiro, com garantia
real, cedularmente constituída.
Art. 10 - A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.
§ 1º - Se o emitente houver deixado de levantar qualquer parcela do credito deferido, ou
tiver feito pagamentos parciais, o credor desconta-los-á da soma declarada na cédula,
tornando-se exigível apenas o saldo.
§ 2º - Não constando do endôsso o valor pelo qual se transfere a cédula, prevalecerá o da
soma declarada no título, acrescido dos acessórios, na forma dêste artigo, deduzido o valor
das quitações parciais passadas no próprio título.
Art. 11 - Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do
eminente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
§ 1º - Verificado o inadimplemento, poderá, ainda, o financiador considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos concedidos ao emitente e dos quais seja credor.
§ 2º - A inadimplência, além de acarretar o vencimento antecipado da dívida resultante da
cédula e permitir igual procedimento em relação a todos os financiamentos concedidos pelo
financiador ao emitente e dos quais seja credor, facultará ao financiador a capitalização
dos juros e da comissão de fiscalização, ainda que se trate de crédito fixo.
Art. 12 - A cédula de crédito industrial poderá ser aditada, ratificada e retificada, por meio
de menções adicionais e de aditivos, datados e assinados pelo emitente e pelo credor,
lavrados em fôlha à parte do mesmo formato e que passarão a fazer parte integrante do
documento cedular.
Art. 13 - A cédula de crédito industrial admite amortizações periódicas que serão ajustadas
mediante a inclusão de cláusula, na forma prevista neste Decreto-lei.
Art. 14 - A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Cédula de Crédito Industrial”.
II - Data do pagamento, se a cédula fôr emitida para pagamento parcelado, acrescentar-se-á cláusula discriminando valor e data de pagamento das prestações.
III - Nome do credor e cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos por extenso, e a forma de sua utilização.
V - Descrição dos bens objeto do penhor, ou da alienação fiduciária, que se indicarão pela
espécie, qualidade, quantidade e marca, se houver, além do local ou do depósito de sua
situação, indicando-se, no caso de hipoteca, situação, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição do imóvel e anotações (número, livro e fôlha) do registro
imobiliário.
VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão
exigíveis, podendo ser capitalizadas.
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VII - Obrigatoriedade de seguro dos bens objeto da garantia.
VIII - Praça do pagamento.
IX - Data e lugar da emissão.
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com pôderes especiais.
§ 1º - A cláusula discriminando os pagamentos parcelados, quando cabível, será incluída
logo após a descrição das garantias.
§ 2º - A descrição dos bens vinculados poderá ser feita em documento à parte, em duas vias,
assinado pelo emitente e pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância, logo
após a indicação do grau do penhor ou da hipoteca, da alienação fiduciária e de seu valor global.
§ 3º - Da descrição a que se refere o inciso V dêste artigo, dispensa-se qualquer alusão à data,
forma e condições de aquisição dos bens empenhados. Dispensar-se-ão, também, para a caracterização do local ou do depósito dos bens empenhados ou alienados fiduciàriamente, quaisquer
referências a dimensões, confrontações, benfeitorias e a títulos de posse ou de domínio.
§ 4º - Se a descrição do imóvel hipotecado se processar em documento à parte, deverão
constar também da cédula tôdas as indicações mencionadas no item V dêste artigo, exceto
confrontações e benfeitorias.
§ 5º - A especificação dos imóveis hipotecados, pela descrição pormenorizada, poderá ser
substituída pela anexação à cédula de seus respectivos títulos de propriedade.
§ 6º - Nos casos do parágrafo anterior, deverão constar da cédula, além das indicações
referidas no § 4º dêste artigo, menção expressa à anexação dos títulos de propriedade e a
declaração de ou êles farão parte integrante da cédula até sua final liquidação.
CAPÍTULO III
DA NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 15 - A nota de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia
real.
Art. 16 - A nota de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação “Nota de Crédito Industrial”.
II - Data do pagamento; se a nota fôr emitida para pagamento parcelado, acrescentar-se-á
cláusula descriminando valor e data de pagamento das prestações.
III - Nome do credor e cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, e a forma de sua utilização.
V - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão
exigíveis, podendo ser capitalizadas.
VI - Praça de pagamento.
VII - Data e lugar da emissão.
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com pôderes especiais.
Art. 17 - O crédito pela nota de crédito industrial tem privilégio especial sôbre os bens
discriminados no artigo 1.563 do Código Civil.
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Art. 18 - Exceto no que se refere a garantias e a inscrição, aplicam-se à nota do crédito
industrial as disposições dêste decreto-lei sôbre cédula de crédito industrial.

CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL

Art. 19 - A cédula de crédito industrial pode ser garantida por:
I - Penhor cedular.
II - Alienação fiduciária.
III - Hipoteca cedular.
Art. 20 - Podem ser objeto de penhor cedular nas condições dêste Decreto-lei:
I - Máquinas e aparelhos utilizados na indústria, com ou sem os respectivos pertences;
II - Matérias-primas, produtos industrializados e materiais empregados no processo produtivo, inclusive embalagens;
III - Animais destinados à industrialização de carnes, pescados, seus produtos e subprodutos, assim como os materiais empregados no processo produtivo, inclusive embalagens;
IV - Sal que ainda esteja na salina, bem assim as instalações, máquinas, instrumentos utensílios,
animais de trabalho, veículos terrestres e embarcações, quando servirem à exploração salineira;
V - Veículos automotores e equipamentos para execução de terraplanagem, pavimentação, extração de minério e construção civil bem como quaisquer viaturas de tração mecânica, usadas
nos transportes de passageiros e cargas e, anda, nos serviços dos estabelecimentos industriais;
VI - Dragas e implementos destinados à limpeza e à desobstrução de rios, portos e canais, ou
à construção dos dois últimos, ou utilizados nos serviços dos estabelecimentos industriais;
VII - Tôda construção utilizada como meio de transporte por água, e destinada à indústria
da revelação ou da pesca, quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego;
VIII - Todo aparelho manobrável em vôo apto a se sustentar a circular no espaço aéreo
mediante reações aerodinâmicas, e capaz de transportar pessoas ou coisas;
IX - Letra de câmbio, promissórias, duplicatas, conhecimentos de embarques, ou conhecimentos de depósitos, unidos aos respectivos “warrants”;
X - Outros bens que o Conselho Monetário Nacional venha a admitir como lastro dos financiamentos industriais.
Art. 21 - Podem-se incluir na garantia os bens adquiridos ou pagos com o financiamento,
feita a respectiva averbação nos têrmos deste Decreto-lei.
Art. 22 - Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens empenhados ser removidos
das propriedades nela mencionadas, sob qualquer pretexto e para onde quer que seja, sem
prévio consentimento escrito do credor.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos veículos referidos nos itens IV,
V, VI, VII e VIII do artigo 20 dêste Decreto-lei, que poderão ser retirados temporàriamente
de seu local e situação, se assim o exigir a atividade financiada.
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Art. 23 - Aplicam-se ao penhor cedular os preceitos legais vigentes sôbre penhor, no que
não colidirem com o presente Decreto-lei.
Art. 24 - São abrangidos pela hipoteca constituída as construções, respectivos terrenos,
instalações e benfeitorias.
Art. 25 - Incorporam-se na hipoteca constituída as instalações e construções, adquiridas
ou executadas com o crédito, assim como quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos
imóveis na vigência da cédula, as quais, uma vez realizadas, não poderão ser retiradas ou
destruídas sem o consentimento do credor, por escrito.
Parágrafo único - Faculta-se ao credor exigir que o emitente faça averbar, à margem da inscrição
principal, a constituição de direto real sôbre os bens e benfeitorias referidos neste artigo.
Art. 26 - Aplicam-se à hipoteca cedular os princípios da legislação ordinária sôbre hipoteca,
no que não colidirem com o presente Decreto-lei.
Art. 27 - Quando da garantia da cédula de crédito industrial fizer parte a alienação fiduciária, observar-se-ão as disposições constantes da Seção XIV da Lei nº 4.728, de 14 de
julho de 1965, no que não colidirem com êste Decreto-lei.
Art. 28 - Os bens vinculados à cédula de crédito industrial continuam na posse imediata
do emitente, ou do terceiro prestante da garantia real, que responderá por sua guarda e
conservação como fiel depositário, seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se de garantia
constituída por terceiro, êste e o emitente da cédula responderão solidàriamente pela guarda
e conservação dos bens gravados.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos papéis mencionados no item IX,
art. 20, dêste Decreto-lei, inclusive em conseqüência do endôsso.
CAPÍTULO V
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO E AVERBAÇÃO DA CÉDULA DO CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 29 - A cédula de crédito industrial somente vale contra terceiros desde a data da
inscrição. Antes da inscrição, a cédula obriga apenas seus signatários.
Art. 30 - De acôrdo com a natureza da garantia constituída, a cédula de crédito industrial inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do local de situação dos bens objeto
do penhor cedular, da alienação fiduciária, ou em que esteja localizado o imóvel hipotecado.
Art. 31 - A inscrição fa-se-á na ordem de apresentação da cédula, em livro próprio denominada “Registro de Cédula de Crédito Industrial”, observado o disposto nos artigos 183,
188, 190 e 202, do Decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939.
§ 1º - Os livros destinados à inscrição da cédula de crédito industrial serão numerados
em série crescente a começar de 1 (um) e cada livro conterá têrmos de abertura e de
encerramento, assinados pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubricará tôdas as fôlhas.
§ 2º - As formalidades a que se refere o parágrafo anterior precederão a utilização do livro.
§ 3º - Em cada Cartório haverá, em uso, apenas um livro “Registro de Cédula de Crédito
Industrial”, utilizando-se o de número subseqüente depois de findo o anterior.
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Art. 32 - A inscrição consistirá na anotação dos seguintes requisitos cedulares:
a) Data e forma do pagamento.
b) Nome do emitente, do financiador e, quando houver, do terceiro prestante da garantia
real e do endossatário.
c) Valor do crédito deferido e forma de sua utilização.
d) Praça do pagamento.
e) Data e lugar da emissão.
§ 1º - Para a inscrição, o apresentante do título oferecerá, com o original da cédula, cópia em
impresso idêntico, com a declaração “Via não negociável”, em linhas paralelas transversais.
§ 2º - O Cartório conferirá a exatidão da cópia, autenticando-a.
§ 3º - Cada grupo de 200 (duzentas) cópias será encadernado na ordem cronológica de
seu arquivamento, em livro que o Cartório apresentará no prazo de quinze dias depois de
completado o grupo, ao Juiz de Direito da Comarca, para abri-lo e encerra-lo, rubricando
as respectivas fôlhas numeradas em série crescente a começar de 1 (um).
§ 4º - Nos casos do § 5º do art. 14 dêste Decreto-lei, à via da cédula destinada ao Cartório
será anexada cópia dos títulos de domínio, salvo se os imóveis hipotecados se acharem
registrados no mesmo Cartório.
Art. 33 - Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbação, o Oficial do Registro de Imóveis
mencionará, no respectivo ato, a existência de qualquer documento anexo à cédula e nêle
aporá sua rubrica, independentemente de qualquer formalidade.
Art. 34 - O Cartório anotará a inscrição, com indicação do número de ordem, livro e fôlhas,
bem como valor dos emolumentos cobrados no verso da cédula, além de mencionar, se fôr
o caso, os anexos apresentados.
§ 1º - Pela inscrição da cédula, serão cobrados do interessado, em todo o território nacional, o seguintes emolumentos, calculados sôbre o valer do crédito deferido: (Extinto pela
Lei nº 8.522, de 1992)
a) até NCr$200,00 - 0,1%
b) de NCr$200,01 a NCr$500,00 - 0,2%
c) de NCr$500,01 a NCr$1.000,00 - 0,3%
d) de NCr$1.000,01 a NCr$1.500,00 - 4%
e) acima de NCr$1.500,00 - 0,5% - até o máximo de ¼ (um quarto) do salário-mínino da região.
§ 2º - Cinqüenta por cento (50%) dos emolumentos referidos no parágrafo anterior caberão
ao oficial do Registro de Imóveis e os restantes cinqüenta por cento (50%) serão recolhidos
ao Banco do Brasil S. A., a crédito do Tesouro Nacional. (Extinto pela Lei nº 8.522, de 1992)
Art. 35 - O oficial recusará efetuar a inscrição, se já houver registro anterior no grau de
prioridade declarado no texto da cédula, ou se os houverem sido objeto de alienação fiduciária considerando-se nulo o ato que infringir êste dispositivo.
Art. 36 - Para os fins previstos no art. 29 dêste Decreto-lei averbar-se-ão, à margem da
inscrição da cédula, os endossos posteriores à inscrição, as menções adicionais, aditivos e
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qualquer outro ato que promova alteração na garantia ou noções pactuadas.
§ 1º - Dispensa-se a averbação dos pagamentos parcial e do endôsso das instituições
financiadoras em operações de redesconto ou caução.
§ 2º - Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste artigo serão calculados na base
de 10% (dez por cento) sôbre os valores constante do parágrafo único do artigo 34 dêste
Decreto-lei, cabendo ao oficial do Registro de Imóveis e ao Juiz de Direito da Comarca as
mesmas percentagens naquele dispositivo. (Extinto pela Lei nº 8.522, de 1992)
Art. 37 - Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula ou pela averbação de atos
posteriores poderão ser pagos pelo credor, a débito da conta a que se refere o artigo 4º
dêste Decreto-lei.
Art. 38 - As inscrições das cédulas e as averbações posteriores serão efetuadas no prazo
de 3 (três) dias úteis a contar da apresentação do título sob pena de responsabilidade
funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.
§ 1º - A transgressão do disposto neste artigo poderá ser comunicada ao Juiz de Direito
da Comarca pelos interessados ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato.
§ 2º - Recebida a comunicação, o Juiz instaurará imediatamente inquérito administrativo.
§ 3º - Apurada a irregularidade, o oficial pagará multa de valor correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, por dia de atraso, aplicada pelo Juiz de Direito da Comarca,
devendo a respectiva importância ser recolhida, dentro de 15 (quinze) dias, a estabelecimento
bancário que a transferirá ao Banco Central do Brasil, para crédito do Fundo Geral para
Agricultura e Indústria - FUNAGRI, criado pelo Decreto nº 56.835, de 3 de setembro de 1965.
SEÇÃO II
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 39 - Cancela-se a inscrição mediante a averbação, no livro próprio:
I - da prova da quitação da cédula, lançada no próprio título ou passada em documento
em separado com fôrça probante;
II - da ordem judicial competente.
§ 1º - No ato da averbação do cancelamento, o serventuário mencionará o nome daquele
que recebeu, a data do pagamento e, em se tratando de quitação em separado, as características dêsse instrumento; no caso de cancelamento por ordem judicial, esta também será
mencionada na averbação, pela indicação da data do mandato, Juízo de que precede, nome
do Juiz que o subscreveu e demais características correntes.
§ 2º - Arquivar-se-ão no Cartório a ordem judicial de cancelamento da inscrição ou uma
das vias do documento da quitação da cédula, procedendo-se como se dispõem no § 3º
do artigo 32 dêste Decreto-lei.
SEÇÃO III
DA CORREIÇÃO DOS LIVROS DE INSCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 40 - O Juiz de Direito da Comarca precederá à correção do livro “Registro de Cédula
de Crédito Industrial” uma vez por semestre, no mínimo.
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CAPÍTULO VI
DA AÇÃO PARA COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Art. 41 - Independentemente da inscrição de que trata o art. 30 dêste Decreto-lei, o processo judicial para cobrança da cédula de crédito industrial seguirá o procedimento seguinte:
1º) Despachada a petição, serão os réus, sem que haja preparo ou expedição de mandado,
citados pela simples entrega de outra via do requerimento, para, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, pagar a dívida;
2º) não depositado, naquele prazo, o montante do débito, proceder-se-á a penhora ou ao
seqüestro dos bens constitutivos da garantia ou, em se tratando de nota de crédito industrial, à daqueles enumerados no Art. 1.563 do Código Civil (artigo 17 dêste Decreto-lei);
3º) no que não colidirem com êste Decreto-lei, observar-se-ão, quanto à penhora, as disposições do Capítulo III, Título III, do Livro VIII, do Código de Processo Civil;
4º) feita a penhora, terão réus, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, prazo para impugnar
o pedido;
5º) findo o têrmo referido no item anterior, o Juiz, impugnado ou não o pedido, procederá a
uma instrução sumária, facultando às partes a produção de provas, decidindo em seguida;
6º) a decisão será proferida dentro de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da penhora;
7º) não terão efeito suspensivo os recursos interpostos das decisões proferidas na ação de
cobrança a que se refere êste artigo;
8º) o fôro competente será o da praça do pagamento da cédula de crédito industrial.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 42 - A concessão dos financiamentos previstos neste Decreto-lei bem como a constituição de suas garantias, pelas instituições de crédito, públicas e privadas, independe da
exibição de comprovante de cumprimento de obrigações fiscais, da previdência social, ou
de declaração de bens e certidão negativa de multas.
Parágrafo único - O ajuizamento da dívida fiscal ou previdenciária impedirá a concessão do financiamento industrial, desde que sua comunicação pela repartição competente às instituições
de crédito seja por estas recebida antes da emissão da cédula, exceto se as garantias oferecidas
assegurarem a solvabilidade do crédito em litígio e da operação proposta pelo interessado.
Art. 43 - Pratica crime de estelionato e fica sujeito às penas do art. 171 do Código Penal
aquêle que fizer declarações falsas ou inexatas acêrca de bens oferecidos em garantia de
cédula de crédito industrial, inclusive omitir declaração de já estarem êles sujeitos a outros
ônus ou responsabilidade de qualquer espécie, até mesmo de natureza fiscal.
Art. 44 - Quando, do penhor cedular fizer parte matéria-prima, o emitente se obriga a
manter em estoque, na vigência da cédula, uma quantidade dêsses mesmos bens ou dos
produtos resultantes de sua transformação suficiente para a cobertura do saldo devedor
pôr ela garantido.
Art. 45 - A transformação da matéria-prima oferecida em penhor cedular não extingue o
vínculo real, que se transfere para os produtos e subprodutos.
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Parágrafo único - O penhor dos bens resultantes da transformação, industrial poderá ser
substituído pelos títulos de crédito representativos da comercialização daqueles produtos,
a crédito do credor, mediante endôsso pleno.
Art. 46 - O penhor cedular de máquinas e aparelhos utilizado na indústria tem preferência
sôbre o penhor legal do locador do imóvel de sua situação.
Parágrafo único - Para a constituição da garantia cedular a que, se refere êste artigo,
dispensa-se o consentimento do locador.
Art. 47 - Dentro do prazo estabelecido para utilização do crédito, poderá ser admitida a reutilização pelo devedor, para novas aplicações, das parcelas entregues para amortização ao débito.
Art. 48 - Quando, do penhor ou da alienação fiduciária, fizerem parte veículos automotores, embarcações ou aeronaves, o gravame será anotado nos assentamentos próprios da
repartição competente para expedição de licença ou registro dos veículos.
Art. 49 - Os bens onerados poderão ser objeto de nova garantia cedular a simples inscrição
da respectiva cédula equivalerá à averbação à margem da anterior, do vínculo constituído
em grau subsequente.
Art. 50 - Em caso de mais de um financiamento, sendo os mesmos o credor e emitente da
cédula, o credor e os bens onerados, poderá estender-se aos financiamentos subsequentes
o vínculo originàriamente constituído mediante referência à extensão nas cédulas posteriores, reputando-se uma só garantia com cédulas industriais distintas.
§ 1º - A extensão será averbada à margem da inscrição anterior e não impede que sejam
vinculados outros bens à garantia.
§ 2º - Havendo vinculação de novos bens, além da averbação, estará a cédula sujeita à
inscrição no Cartório do Registro de Imóveis.
§ 3º - Não será possível a extensão se tiver havido endôsso ou se o bens já houverem sido
objeto de nôvo ônus em favor de terceiros.
Art. 51 - A venda dos bens vinculados à cédula de crédito industrial depende de prévia
anuência do credor, por escrito.
Art. 52 - Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que
forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir
direito de regresso contra endossantes e avalistas.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53 - Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o entender, poderá autorizar o
emitente a dispor de parte ou de todos os bens da garantia, na forma e condições que
convencionarem.
Art. 54 - Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais, com as preferências estabelecidas
na legislação em vigor.
Art. 55 - Se baixar no mercado o valor dos bens onerados ou se se verificar qualquer
ocorrência que determine sua diminuição ou depreciação, o emitente reforçará a garantia
dentro do prazo de quinze dias da notificação que o credor lhe fizer, por carta enviada pelo
Correio, ou pelo Oficial do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca.
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Art. 56 - Se os bens oferecidos em garantia de cédula de crédito industrial, pertencerem
a terceiras, êstes subscreverão também o título para que se constitua o vínculo.
Art. 57 - Os bens vinculados à cédula de crédito industrial não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou de terceiro prestante da garantia real, cumprindo a
qualquer dêles denunciar a existência da cédula as autoridades incumbidas da diligência, ou
a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
Art. 58 - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo,
o emitente da cédula de crédito industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por
cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da
autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação do crédito.
Art. 59 - No caso de execução judicial, os bens adquiridos ou pagos com o crédito concedido
pela célula de crédito industrial responderão primeiramente pela satisfação do título, não podendo
ser vinculados ao pagamento de dívidas privilegiadas, enquanto não fôr liquidada a cédula.
Art. 60 - O emitente da cédula manterá em dia o pagamento dos tributos e encargos fiscais,
previdênciários e trabalhistas de sua responsabilidade, inclusive a remuneração dos empregados, exibindo ao credor os respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos.
Art. 61 - A cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial poderão ser redescontadas em condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 62 - Da cédula de crédito industrial poderão constar outras condições da dívida ou
obrigações do emitente, desde que não contrariem o disposto neste Decreto-lei e a natureza do título.
Parágrafo único - O Conselho Monetário Nacional, observadas as condições do mercado
de crédito, poderá fixar prazos de vencimento dos títulos do crédito industrial, bem como
determinar inclusão de denominações que caracterizem a destinação dos bens e as condições da operação.
Art. 63 - Os bens apenhados poderão, se convier ao credor, ser entregues à guarda de terceiro fiel-depositário, que se sujeitará às obrigações e às responsabilidades legais e cedulares.
§ 1º - Os direitos e as obrigações do terceiro fiel-depositário, inclusive a imissão, na posse, do imóvel da situação dos bens apenhados, independerão da lavratura de contrato de
comodato e de prévio consentimento do locador, perdurando enquanto subsistir a dívida.
§ 2º - Tôdas as despesas de guarda e conservação dos bens contratados ao terceiro fiel-depositário correrão, exclusivamente, por conta do devedor.
§ 3º - Nenhuma responsabilidade terão credor e terceiro fiel-depositário pelos dispêndios que se
tornarem precisos ou aconselháveis para a boa conservação do imóvel e dos bens apenhados.
§ 4º - O devedor é obrigado a providenciar tudo o que fôr reclamado pelo credor para a
pronta execução dos reparos ou obras de que, porventura, necessitar o imóvel, ou que
forem exigidos para a perfeita armazenagem dos bens empenhados.
Art. 64 - Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada à vigente legislação de seguros obrigatórios.
Art. 65 - A cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial obedecerão aos modelos anexos, quais poderão ser padronizados e alterados pelo Conselho Monetário Nacional,
observado o disposto no artigo 62 dêste Decreto-lei.
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Art. 66 - Êste Decreto-lei entrará em vigor 90 (noventa) dias depois de publicado, revogando-se os Decretos-leis nºs 265, de 28 de fevereiro de 1967, 320, de 29 de março de
1967 e 331, de 21 de setembro de 1967 na parte referente à cédula Industrial Pignoratícia,
1.271, de 16 de maio de 1939, 1.697, de 23 de outubro de 1939, 2.064, de 7 de março
de 1940, 3.169, de 2 de abril de 1941, 4.191, de 18 de março de 1942, 4.312, de 20 de
maio de 1942 e Leis nºs 2.931, de 27 de outubro 1956, e 3.408, de 16 de junho de 1958,
as demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antonio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.1.1969 e retificado em 10.2.1969
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NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL

Nº.........

Vencimento em..........de...............de 19...........
NCr$________________________________

A ................................de...........................de 19...........pagar......................................
por esta nota de crédito industrial a ................................................................................
.............................. ou à sua ordem, a quantia de ________________________________
______________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
_____ em moeda corrente, valor do crédito deferido para aplicação na forma do orçamento
anexo a que será utilizado do seguinte modo: ............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Os juros são devido à taxa de .........................................ao ano exigíveis em trinta (30)
de junho, trinta e um (31) de dezembro no vencimento e na liquidação da cédula ..........
................................................................................................ sendo de .............
................................................................... a comissão de fiscalização, exigivel juntamente com os juros...............................................................................................
O pagamento será efetuado na praça de .........................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL

A ................................de...........................de 19...........pagar...............................
Nº.........

Vencimento em..........de...............de 19...........
NCr$________________________________

A ................................de...........................de 19...........pagar......................................
por esta cédula de crédito industrial a .....................................................................
.........
.............................. ou à sua ordem, a quantia de ________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ em moeda corrente, valor do crédito deferido para aplicação na forma do orçamento
anexo a que será utilizado do seguinte modo: ............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Os juros são devido à taxa de .........................................ao ano exigíveis em trinta (30)
de junho, trinta e um (31) de dezembro, no vencimento e na liquidação da cédula.............
................................................................................................................ sendo de
........................................................................... a comissão de fiscalização, exigível
juntamente com os juros...............................................................................................
O pagamento será efetuado na praça de ....................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Os bens vinculados, obrigatòriamente segurados, são os seguintes:..................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE BEM MÓVEL
DECRETO-LEI Nº 911, DE 1º DE OUTUBRO DE 1969.

Alienação Fiduciária de Bem Móvel – Decreto-Lei nº 911/1969

Art. 1º

DECRETO-LEI Nº 911, DE 1º DE OUTUBRO DE 1969.
Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, estabelece normas de processo
sôbre alienação fiduciária e dá outras providências.
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA
MILITAR , usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12,
de 31 de agôsto de 1969, combinado com o § 1º do arti go 2º do Ato Institucional nº 5,
de 13 de dezembro de 1968,
DECRETAM:
Art. 1º - O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 66 - A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a
posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem,
tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.
§ 1º - A alienação fiduciária sòmente se prova por escrito e seu instrumento, público ou
particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou
microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não
valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes:
a) o total da divida ou sua estimativa;
b) o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança fôr permitida e, eventualmente, a cláusula
penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis;
d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua
identificação.
§ 2º - Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não fôr proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor
no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer
formalidade posterior.
§ 3º - Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais
indicados no instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus
da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em
poder do devedor.
§ 4º - No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode
vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das
despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado,
se houver.
§ 5º - Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário
e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado
a pagar o saldo devedor apurado.
§ 6º - É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada
em garantia, se a dívida não fôr paga no seu vencimento.
151

Arts. 1º a 3º

Alienação Fiduciária de Bem Móvel – Decreto-Lei nº 911/1969

§ 7º - Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e
802 do Código Civil, no que couber.
§ 8º - O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciàriamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal.
§ 9º - Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1279 do Código Civil.
§ 10 - A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatóros,
constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito.”
Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas
mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa
a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de
contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 1º - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões,
além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.
§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei
nº 13.043, de 2014)
§ 3º - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação
fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de
vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as
obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
§ 4º - Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2º aplicam-se às operações de
arrendamento mercantil previstas na forma da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor
ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº
13.043, de 2014)
§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 3º - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da
liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
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§ 4º - A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação
dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 5º - Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei
10.931, de 2004)
§ 6º - Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz
condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante,
equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 7º - A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por
perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 8º - A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e
independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 9º - Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de
dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a
restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a
apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 10 - Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9º, deverá oficiar ao
departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído
pela Lei nº 13.043, de 2014)
II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 11 - O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9º em banco
próprio de mandados. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 12 - A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi
localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca
distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia
da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca
e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 13 - A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a
instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 14 - O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá
entregar o bem e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 15 - As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos
referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei nº 6.099, de 12 de
setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse
do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido
de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei
nº 13.043, de 2014)
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Art. 5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma
do art. 4º, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da
ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela
Lei nº 13.043, de 2014)
Parágrafo único - Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos VI e VIII do Art. 649
do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974)
Art. 6º - O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor,
se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária.
Art. 6º-A - O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão
do bem. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
Art. 7º - Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciàriamente.
Parágrafo único - Efetivada a restituição o proprietário fiduciário agirá na forma prevista
neste Decreto-lei.
Art. 7º-A - Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária
nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º. (Incluído
pela Lei nº 13.043, de 2014)
Art. 8º - O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência
do presente Decreto lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária
de veículos automotores.
Art. 8º-A - O procedimento judicial disposto neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente
às hipóteses da Seção XIV da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da
propriedade fiduciária tiver sido constituído para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
Art. 9º - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
desde logo, aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1969; 148º Independência e 81º da República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD
AURÉLIO DE LYRA TAVARES
MÁRCIO DE SOUZA E MELLO
Luís Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.1969
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LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.

Atualizada a partir da republicação
Texto original

Dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências.

(Vide Lei nº 10.150, de 2000)
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 1º - Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação
civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime
estabelecido nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 1º - Os Registros referidos neste artigo são os seguintes: (Redação dada pela Lei nº 6.216,
de 1974)
I - o registro civil de pessoas naturais; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
II - o registro civil de pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
III - o registro de títulos e documentos; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
IV - o registro de imóveis. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 2º - Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. (Redação dada pela Lei nº 6.216,
de 1974)
Art. 2º - Os registros indicados no § 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários
privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa
e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária dos Estados, e serão feitos: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
I - o do item I, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
II - os dos itens II e III, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de títulos e
documentos; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
III - os do item IV, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de imóveis. (Redação
dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
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CAPÍTULO II
DA ESCRITURAÇÃO
Art. 3º - A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos
anexos a esta Lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente.
§ 1º - Os livros podem ter 0,22m até 0,40m de largura e de 0,33m até 0,55m de altura,
cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, de acordo com a conveniência do
serviço.
§ 2° - Para facilidade do serviço podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas
soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente.
Art. 4º - Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados
pelo oficial do registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente.
Parágrafo único - Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão
também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a
respectiva quantidade a ser utilizada, de acordo com a necessidade do serviço. (Incluído
pela Lei nº 9.955, de 2000)
Art. 5º - Considerando a quantidade dos registros o Juiz poderá autorizar a diminuição
do número de páginas dos livros respectivos, até a terça parte do consignado nesta Lei.
Art. 6º - Findando-se um livro, o imediato tomará 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 combinação com
a primeira, com a segunda, e assim indefinidamente. Exemplos: 2-A a 2-Z; 2-AA a 2-AZ;
2-BA a 2-BZ, etc.
Art. 7º - Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro,
mas continuarão, indefinidamente, nos seguintes da mesma espécie.
CAPÍTULO III
DA ORDEM DO SERVIÇO
Art. 8º - O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis.
Parágrafo único - O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção.
Art. 9º - Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que
não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à
nulidade.
Art. 10 - Todos os títulos, apresentados 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, entretanto, 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 títulos, estabelecendo-se, sempre, o
número de ordem geral.
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Arts. 12 a 18

Art. 12 - Nenhuma exigência fiscal, ou dívida, obstará a apresentação de um título e o
seu lançamento do Protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da
precedência decorra prioridade de direitos 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 as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados:
I - por ordem judicial;
II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;
III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar.
§ 1º - O reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo
respectivo oficial.
§ 2° - A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado.
Art. 14 - Pelos atos que praticarem, em descorrência desta Lei, os Oficiais do Registro
terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas
do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado
que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título. (Redação dada
pela Lei nº 6.216, de 1974)
Parágrafo único - O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando
solicitado. (Incluído pela Lei nº 6.724, de 1979)
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 encarregados das repartições em que se façam os registros são
obrigados:
1º - a lavrar certidão do que lhes for requerido;
2º - a fornecer às partes as informações solicitadas.
Art. 17 - Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou
ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.
Parágrafo único - O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem
realizados por meio da rede mundial de computadores (internet) deverão ser assinados com
uso de certificado digital, que atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
Art. 18 - Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7º, e 95, parágrafo único, a certidão
será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. (Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999)
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Art. 19 - A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme
quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo
ser retardada por mais de 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 1º - A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico.
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 2º - As certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão, sempre, a data em
que foi Iavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de
papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados.
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 3º - Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou
não, a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado, ou em virtude de determinação
judicial. (Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 4º - As certidões de nascimento mencionarão, além da data em que foi feito a assento,
a data, por extenso, do nascimento e, ainda, expressamente, o lugar onde o fato houver
ocorrido. (Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
§ 5º - As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia, ou outro processo equivalente.
(Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
Art. 20 - No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá
reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível.
Parágrafo único - Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma
petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada.
Art. 21 - Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida,
deve o Oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob
pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. (Redação
dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
Parágrafo único - A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria
certidão, contendo a inscrição de que “a presente certidão envolve elementos de averbação
à margem do termo. (Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
CAPÍTULO V
DA CONSERVAÇÃO
Art. 22 - Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do
respectivo cartório mediante autorização judicial. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
Art. 23 - Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de
qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório.
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
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
microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei.
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Arts. 26 a 29

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 ofício.
Parágrafo único - O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe.

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIDADE

Art. 28 - Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que
indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.
Parágrafo único - A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem.

TÍTULO II
DO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - Serão registrados no registro civil de pessoas naturais:
I - os nascimentos; (Regulamento) (Regulamento)
II - os casamentos; (Regulamento) (Regulamento)
III - os óbitos; (Regulamento) (Regulamento)
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.
§ 1º - Serão averbados:
a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal;
b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento
e as que declararem a filiação legítima;
c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente;
d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos;
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e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
f) as alterações ou abreviaturas de nomes.
§ 2º - É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência
do optante, ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no
Distrito Federal.
Art. 30 - Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento
de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.534,
de 1997)
§ 1º - Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas
demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. (Redação dada pela Lei nº 9.534,
de 1997)
§ 2º - O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a
rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 3º - A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.
(Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 3º-A - Comprovado o descumprimento, pelos oficiais de Cartórios de Registro Civil, do
disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da
Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994. (Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999)
§ 3º-B - Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo
descumprimento, aplicar-se-á o disposto no art. 39 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de
1994. (Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999)
§ 3º-C - Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade,
que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das
custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.802, de 2008).
§ 4º - É proibida a inserção nas certidões de que trata o § 1o deste artigo de expressões
que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. ncluído pela Lei nº 11.789, de 2008)
§ 5º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 6º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 7º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 8º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
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 Ministérios, a fim
de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou
averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem.
Art. 32 - Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro
serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as
certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular.
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Arts. 32 a 34

§ 1º - Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 1º
Ofício do domicílio do registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio
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.
§ 2° - O filho de brasileiro ou brasileira, 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, poderá requerer, no juízo de
seu domicílio, se registre, no livro “E” do 1º Ofício do Registro Civil, o termo de nascimento.
§ 3º - Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo
antecedente constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira, até quatro
(4) anos depois de atingida a maioridade.
§ 4º - Dentro do prazo de quatro anos, depois de atingida a maioridade pelo interessado
referido no § 2º deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante
o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro “E” do Cartório do 1º
Ofício do domicílio do optante.
§ 5º - Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará, de
ofício, o registro provisório efetuado na forma do § 2º.

CAPÍTULO II
DA ESCRITURAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇO
Art. 33 - Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 (trezentas) folhas
cada um: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
I - “A” - de registro de nascimento; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
II - “B” - de registro de casamento; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
III - “B Auxiliar” - de registro de casamento Religioso para Efeitos Civis; (Redação dada
pela Lei nº 6.216, de 1974)
IV - “C” - de registro de óbitos; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
V - “C Auxiliar” - de registro de natimortos; (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1974)
VI - “D” - de registro de proclama. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1974)
Parágrafo único - No cartório do 1º Ofício ou da 1ª 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 folhas, podendo o juiz competente, nas comarcas de
grande movimento, autorizar o seu desdobramento, pela natureza dos atos que nele devam
ser registrados, em livros especiais. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
Art. 34 - O oficial juntará, a cada um dos livros, índice alfabético dos 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.
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Art. 35 - A escrituração será feita seguidamente, em ordem cronológica de declarações,
sem abreviaturas, nem algarismos; no fim de cada assento 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 um 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 na da direita espaço para as notas,
averbações e retificações.
Art. 37 - As partes, ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos,
inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença.
As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício
em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público.
§ 1º - 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
impressão dactiloscópica da que não assinar, à margem do assento.
§ 2° - As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos 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 ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou
emenda, estas serão feitas 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 nos termos
dos arts. 109 a 112 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
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 os assentos de registro deve satisfazer às condições exigidas
pela lei civil, sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrado.
Parágrafo único - Quando a testemunha não for conhecida do oficial 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 cronologicamente 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 à 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 fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se
fosse legítimo; na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho,
salvo havendo em qualquer dos casos, determinação judicial, deferida em favor de quem
demonstre legítimo interesse em obtê-la.
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Arts. 46 a 49

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES

Art. 46 - As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. (Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008).
§ 1º - O requerimento de registro será assinado por 2 (duas) testemunhas, sob as penas
da lei. (Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008).
§ 2º - (Revogado pela Lei nº 10.215, de 2001)
§ 3º - O oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir
prova suficiente. (Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008).
§ 4º - Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. (Redação
dada pela Lei nº 11.790, de 2008).
§ 5º - Se o Juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em cinco (5)
dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região.
Art. 47 - Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação
ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se 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 salários mínimos 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 feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob
as penas previstas no parágrafo anterior.
Art. 48 - Os Juizes farão correição e fiscalização nos livros de registro, conforme as normas
da organização Judiciária.
Art. 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de
cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior.
(Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974)
§ 1º - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a
execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as
correções que forem necessárias. (Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974)
§ 2º - Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas, incorrerão na multa de
um a cinco salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem
prejuízo da ação penal que no caso couber. (Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974)
§ 3º - No mapa de que trata o caput deverá ser informado o número da identificação da
Declaração de Nascido Vivo. (Redação dada pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 4º - Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados
no cruzamento das informações do registro civil e da Declaração de Nascido Vivo conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de
nascimentos. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 5º - Os mapas previstos no caput e no § 4º deverão ser remetidos por meio digital
quando o registrador detenha capacidade de transmissão de dados. (Incluído pela Lei
nº 12.662, de 2012)
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CAPÍTULO IV
DO NASCIMENTO
Art. 50 - Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no
lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de
quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta
quilômetros da sede do cartório. (Redação dada pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 1º - Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida
nos itens 1º e 2º do art. 52. (Incluído pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 2º - Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados a inscrição do nascimento.
Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. (Renumerado do § 1º, pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 3º - Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de dezoito (18) anos poderão,
pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento. (Renumerado do
§ 2º, pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 4° - É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer,
isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. (Renumerado do § 3º, pela Lei nº 9.053,
de 1995)
§ 5º - Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. (Renumerado do § 4º, pela
Lei nº 9.053, de 1995)
Art. 51 - Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 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. (Renumerado do art. 52, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 52 - São obrigados a fazer declaração de nascimento: (Renumerado do art. 53, pela
Lei nº 6.216, de 1975).
1º) o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no § 2º do art. 54;
(Redação dada pela Lei nº 13.112, de 2015)
2º) no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1º, outro indicado,
que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias; (Redação dada
pela Lei nº 13.112, de 2015)
3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente;
4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os administradores
de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto;
5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;
6º) finalmente, as pessoas (Vetado) encarregadas da guarda do menor. (Redação dada
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1° - 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
assistido o parto, ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto
o recém-nascido.
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§ 2º - Tratando-se de registro fora do prazo legal o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao Juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato.
Art. 53 - No caso de ter a criança 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 do
óbito. (Renumerado do art. 54, com nova redação, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro “C Auxiliar”,
com os elementos que couberem. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2º - No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão
feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com
remissões recíprocas. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 54 - O assento do nascimento deverá conter: (Renumerado do art. 55, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
1°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou
aproximada;
2º) o sexo do registrando; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;
5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;
6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem
existido;
7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se
casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e
o domicílio ou a residência do casal.
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento,
quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade
hospitalar ou casa de saúde.(Redação dada pela Lei nº 9.997, de 2000)
10) número de identificação da Declaração de Nascido Vivo - com controle do dígito verificador, ressalvado na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei. (Incluído
pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 1º - Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das Pessoas Naturais: (Incluído pela
Lei nº 12.662, de 2012)
I - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe; (Incluído pela
Lei nº 12.662, de 2012)
II - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai; (Incluído pela Lei nº 12.662,
de 2012)
III - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da declaração e
o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento,
prevalecendo este último; (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
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IV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o verificado
pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último; (Incluído pela Lei
nº 12.662, de 2012)
V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 2º - O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando
verificado nos termos da legislação civil vigente. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 3º - Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou
parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro
Civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões. (Incluído pela Lei
nº 12.662, de 2012)
Art. 55 - Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do
prenome escolhido 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. (Renumerado do art. 56,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Os oficiais do 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, independente da cobrança de quaisquer emolumentos,
à decisão do Juiz competente.
Art. 56 - 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 apelidos
de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do
art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 57 - A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o
registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada
a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 1º - Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como
firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.
§ 2º - A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitado
ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro,
sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde que haja impedimento legal para o
casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. (Incluído pela
Lei nº 6.216, de 1975).
§ 3º - O juiz competente somente processará o pedido, se tiver expressa concordância do
companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido, no mínimo, 5 (cinco) anos ou
existirem filhos da união. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 4º - O pedido de averbação só terá curso, quando desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda
que dele receba pensão alimentícia. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
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§ 5º - O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a requerimento de uma das partes,
ouvida a outra. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 6º - Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstos neste artigo serão
processados em segredo de justiça. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 7º - Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça
decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que
haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da
alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante
determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que
deu causa à alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de 1999)
§ 8º - O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º e 7º deste
artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o
nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância
destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. (Incluído pela Lei nº 11.924, de 2009)
Art. 58 - O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos
públicos notórios. (Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998)
Parágrafo único - A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada
coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público.(Redação dada
pela Lei nº 9.807, de 1999)
Art. 59 - 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 a seu rogo o
respectivo assento com duas testemunhas. (Renumerado do art. 60, pela Lei nº 6.216,
de 1975).
Art. 60 - O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer
deles for o declarante. (Renumerado do art. 61, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 61 - Tratando-se de exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que
os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial
competente, nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, sob a
pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o
exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo. (Renumerado do art. 62,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
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 outros
objetos e sinais que trouxer a criança e que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer,
serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo:
“Pertence ao exposto tal, assento de fls..... do livro.....” e remetidos imediatamente, com
uma guia em duplicata, ao Juiz, para serem recolhidos a lugar seguro. Recebida e arquivada a duplicata com o competente recibo do depósito, far-se-á à margem do assento a
correspondente anotação.
Art. 62 - O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição do Juiz de Menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com
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observância, no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior. (Renumerado do art 63,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 63 - No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem
de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo
prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. (Renumerado do
art. 64, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Também serão obrigados a duplo prenome, ou a nome completo diverso,
os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome.
Art. 64 - Os assentos de nascimento em navio brasileiro mercante ou de guerra serão
lavrados, logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na legislação de marinha,
devendo, porém, observar-se as disposições da presente Lei. (Renumerado do art. 65, pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 65 - No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente,
na capitania do porto, ou em sua falta, na estação fiscal, ou ainda, no consulado, em se
tratando de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo
anterior, uma das quais será remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do
registro, para o registro, no lugar de residência dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no 1º Ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao
interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela poderá, também, promover
o registro no cartório competente. (Renumerado do art. 66, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves, ou de navio
estrangeiro, poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado
do local do desembarque.
Art. 66 - Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado em
livro criado pela administração militar mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando em campanha. Esse assento será publicado
em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio
ou a requerimento do interessado, para o cartório de registro civil a que competir ou para
o do 1° Ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai.
(Renumerado do art. 67, pela Lei nº 6.216, de 1975).
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 O CASAMENTO
Art. 67 - Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos
exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos
nubentes, que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. (Renumerado do art. 68, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Autuada a petição 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 manifestar-se sobre
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o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação
de atestado de residência, firmado por autoridade policial, ou qualquer outro elemento de
convicção admitido em direito. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2º - Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos
serão encaminhados ao Juiz, que decidirá sem recurso.
§ 3º - Decorrido o prazo de quinze (15) dias a contar da afixação do edital em cartório,
se não aparecer quem oponha impedimento nem constar algum dos que de ofício deva
declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial
do registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que
estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei.
§ 4º - Se os nubentes residirem em diferentes distritos do Registro Civil, em um e em outro
se publicará e se registrará o edital.
§ 5º - Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes,
para que indiquem em três (3) dias prova que pretendam produzir, e remeterá os autos
a juízo; produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de dez (10) dias,
com ciência do Ministério Público, e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público
em cinco (5) dias, decidirá o Juiz em igual prazo.
§ 6º - Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o
oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários
às anotações nos respectivos autos. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 68 - Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento,
deduzirá sua intenção perante o Juiz competente, em petição circunstanciada indicando
testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. (Renumerado do
art. 69, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de cinco (5) dias, com a ciência do
órgão do Ministério Público, este terá o prazo de vinte e quatro (24) horas para manifestar-se, decidindo o Juiz em igual prazo, sem recurso.
§ 2° - Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial.
Art. 69 - Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em
petição dirigida ao Juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-a,
desde logo, com documentos ou indicando outras provas para demonstração do alegado.
(Renumerado do art. 70, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - 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.
§ 2º - 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. 70 - Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo
presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: (Renumerado
do art. 71, pela Lei nº 6.216, de 1975).
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1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão, domicílio
e residência atual dos cônjuges;
2º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e
residência atual dos pais;
3º) os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento
anterior, quando for o caso;
4°) a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;
5º) a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;
6º) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas;
7º) 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;
8º) o nome, que passa a ter a mulher, em virtude do casamento;
9°) os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo
casamento.
10º) à margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome.
(Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - As testemunhas serão, pelo menos, duas, não dispondo a lei de modo
diverso.
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO DO CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITOS CIVIS
Art. 71 - Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão, para se casarem perante autoridade ou ministro religioso,
nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. (Renumerado do art. 72 pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 72 - O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro
que o celebrar, pelos nubentes e por duas testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71,
exceto o 5°. (Renumerado do art. 73, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 73 - No prazo de trinta dias a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe
o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. (Renumerado do art. 74, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
§ 1º - O assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar, o culto religioso, o nome
do celebrante, sua qualidade, o cartório que expediu a habilitação, sua data, os nomes,
profissões, residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os nomes dos
contraentes. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2º - Anotada a entrada do requerimento o oficial fará o registro no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
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§ 3º - A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de habilitação que lhe foi
apresentada, devendo, nela, anotar a data da celebração do casamento.
Art. 74 - O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, perante o oficial de
registro público, poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes, com o
requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código
Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração. (Renumerado
do art. 75, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Processada a habilitação com a publicação dos editais e certificada a
inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso, de acordo
com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70.
Art. 75 - O registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do casamento. (Renumerado do art. 76, pela Lei nº 6.216, de 1975).

CAPÍTULO VIII
DO CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE VIDA

Art. 76 - Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes, e não sendo possível
a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se
na presença de seis testemunhas, que comparecerão, dentro de 5 (cinco) dias, perante a
autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações.
(Renumerado do art. 77, com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Não comparecendo as testemunhas, espontaneamente, poderá qualquer interessado
requerer a sua intimação.
§ 2º - Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra
for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão
as diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o casamento.
§ 3º - Ouvidos dentro em 5 (cinco) dias os interessados que o requerem e o órgão do
Ministério Público, o Juiz decidirá em igual prazo.
§ 4º - Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos.
§ 5º - Transitada em julgado a sentença, o Juiz mandará registrá-la no Livro de Casamento.

CAPÍTULO IX
DO ÓBITO
Art. 77 - Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de registro do lugar do
falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem
presenciado ou verificado a morte. (Renumerado do art. 78 com nova redação, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, o oficial
verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito.
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
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§ 2º - A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade
de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido
firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta,
depois de autorizada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 78 - Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas
do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado
depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. (Renumerado do
art. 79 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 79 - São obrigados a fazer declaração de óbitos: (Renumerado do art. 80 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
1º) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;
2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número
antecedente;
3º) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas
de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente;
4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular,
a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima
indicado;
5º) na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento
tiver notícia;
6º) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único - A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando-o o declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.
Art. 80 - O assento de óbito deverá conter: (Renumerado do art. 81 pela, Lei nº 6.216,
de 1975).
1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento;
2º) o lugar do falecimento, com indicação precisa;
3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto;
4º) 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;
5º) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;
6º) se faleceu com testamento conhecido;
7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um;
8º) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes;
9º) lugar do sepultamento;
10º) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;
11º) se era eleitor.
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12º) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP;
número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte
individual; número de benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de
qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira de
Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; número do registro
de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo; número e série da Carteira
de Trabalho. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
Parágrafo único - O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da unidade da Federação que tenha emitido a cédula de
identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente
desnecessária. (Incluído pela Lei nº 13.114, de 2015)
Art. 81 - 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 auxiliar 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. (Renumerado do art. 82 pela, Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir
esse serviço.
Art. 82 - O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. (Renumerado do art. 83 pela, Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 83 - Quando o 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 ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio
ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. (Renumerado do art. 84,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 84 - 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 for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto, onde
será tomado o assento. (Renumerado do art. 85, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 85 - Os óbitos, verificados em campanha, serão registrados em livro próprio, para
esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rubrica do respectivo médico
chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições
especificadas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate. (Renumerado do art. 86,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 86 - 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 Ministério
da Justiça, contendo os nomes 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, se fazerem os assentamentos
de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. (Renumerado do art. 87
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 87 - 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 artigos 80 a 83; e o relativo a pessoa
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encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, ex oficio, das
autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato.
(Renumerado do art. 88, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 88 - Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento 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. (Renumerado do art. 89 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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 artigo 85
e os fatos que convençam da ocorrência do óbito.
CAPÍTULO X
DA EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO E AUSÊNCIA
Art. 89 - No cartório do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada comarca serão
registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais
que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. (Renumerado do art 90
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 90 - O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão
ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, as referências da data, livro,
folha e ofício em que for lavrada sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de
testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele sempre constarão: (Renumerado
do art. 91 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) data do registro e da emancipação;
2º) nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado;
data e cartório em que foi registrado o seu nascimento;
3º) nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor.
Art. 91 - Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la, de ofício, ao oficial
de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 (oito) dias.
(Renumerado do art 92 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito.
Art. 92 - As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que
trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33,
declarando-se: (Renumerado do art. 93 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) data do registro;
2º) 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;
3º) data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu;
4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador;
5º) nome do requerente da interdição e causa desta;
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6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;
7º) lugar onde está internado o interdito.
Art. 93 - A comunicação, com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença,
será remetida pelo Juiz ao cartório para registro de ofício, se o curador ou promovente não
o tiver feito dentro de oito (8) dias. (Renumerado do art. 94 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo
termo.
Art. 94 - O registro das sentenças declaratórias de ausência, que nomearem curador, será
feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do
registro de interdição, declarando-se: (Renumerado do art. 95 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) data do registro;
2º) nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório
em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge,
se for casado;
3º) tempo de ausência até a data da sentença;
4°) nome do promotor do processo;
5º) data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu;
6º) nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela.
CAPÍTULO XI
DA LEGITIMAÇÃO ADOTIVA

Art. 95 - Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva,
consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos 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. 6º). (Renumerado
do art. 96 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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 n. 4.655, de 2-6-65, art. 8°, parágrafo único).
Art. 96 - Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor. (Renumerado do art. 97 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO XII
DA AVERBAÇÃO

Art. 97 - A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista
da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento
legal e autêntico, com audiência do Ministério Público. (Renumerado do art. 98 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
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Art. 98 - A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no
livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a busca. (Renumerado
do art. 99 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 99 - A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que
a determinar. (Renumerado do art. 100 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 100 - No livro de casamento, será feita averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu,
a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. (Renumerado do art. 101
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros.
§ 2º - As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto
sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito.
§ 3º - 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.
§ 4º - O oficial do registro comunicará, dentro de quarenta e oito horas, o lançamento da
averbação respectiva ao Juiz que houver subscrito a carta de sentença mediante ofício sob
registro postal.
§ 5º - Ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de cinco salários-mínimos da região e a suspensão do cargo
até seis meses; em caso de reincidência ser-lhe-á aplicada, em dobro, a pena pecuniária,
ficando sujeito à perda do cargo.
Art. 101 - Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. (Renumerado do art. 102 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 102 - No livro de nascimento, serão averbados: (Renumerado do art. 103 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
1º) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas constância do casamento;
2º) as sentenças que declararem legítima a filiação;
3º) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
4º) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos;
5º) a perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça.
6º) a perda e a suspensão do pátrio poder. (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
Art. 103 - Será feita, ainda de ofício, diretamente quando no mesmo cartório, ou por
comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos
por subseqüente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de
casamento. (Renumerado do art. 104 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 104 - No livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a averbação das
sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos
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ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com
o disposto nos artigos anteriores. (Renumerado do art. 105 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Averbar-se-á, também, no assento de ausência, a sentença de abertura
de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento
do ausente se houver e indicação de seus herdeiros habilitados. (Renumerado com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 105 - Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento
haja sido fora do País, será trasladado, sem ônus para os interessados, no livro “A” do
Cartório do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o
adotante, aquele registro, legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça, à margem
dele, a competente averbação. (Renumerado do art. 106 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO XIII
DAS ANOTAÇÕES
Art. 106 - Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco
dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório,
ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os
registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. (Renumerado
do art. 107 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo,
anotando-se à margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber.
Art. 107 - O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de
casamento e nascimento, e o casamento no deste. (Renumerado do art. 108 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
§ 1º - 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 virtude
de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite.
§ 2° - A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal
serão, também, anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges.
Art. 108 - Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis
civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios. (Renumerado do art. 109 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO XIV
DAS RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS
Art. 109 - Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro
Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação
de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
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§ 1º - Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz
determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente,
em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.
§ 2º - Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo
de cinco dias.
§ 3º - Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.
§ 4º - Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que
seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou
circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto
do novo assentamento.
§ 5º - Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por
ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu “cumpra-se”, executar-se-á.
§ 6º - 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. 110 - Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de
necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no próprio
cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado,
representante legal ou procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas, após
manifestação conclusiva do Ministério Público.(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 1º - Recebido o requerimento instruído com os documentos que comprovem o erro, o
oficial submetê-lo-á ao órgão do Ministério Público que o despachará em 5 (cinco) dias.
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 2º - Quando a prova depender de dados existentes no próprio cartório, poderá o oficial
certificá-lo nos autos. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 3º - Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido exige maior indagação, requererá ao juiz a distribuição dos autos a um dos cartórios da circunscrição, caso em que
se processará a retificação, com assistência de advogado, observado o rito sumaríssimo.
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 4º - Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à margem do registro, mencionando
o número do protocolo e a data da sentença e seu trânsito em julgado, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
Art. 111 - Nenhuma justificação em matéria de registro civil, para retificação, restauração ou abertura de assento, será entregue à parte. (Renumerado do art. 112 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 112 - 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. (Renumerado do art. 113 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 113 - As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo
contencioso para anulação ou reforma de assento. (Renumerado do art. 114 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
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TÍTULO III
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
CAPÍTULO I
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 114 - No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos: (Renumerado do art. 115
pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis,
religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública;
II - as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo
as anônimas.
III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 9.096,
de 1995)
Parágrafo único - No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas
impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o art. 8º da
Lei nº 5.250, de 9-2-1967.
Art. 115 - Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando
o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à
ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. (Renumerado com nova redação
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro,
de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e
suscitará dúvida para o Juiz, que a decidirá.
Art. 116 - Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros: (Renumerado do art. 117 pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - Livro A, para os fins indicados nos números I e II, do art. 114, com 300 folhas;
II - Livro B, para matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias, com 150 folhas.
Art. 117 - Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto e de publicações, registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos, acompanhados de índice
que facilite a busca e o exame. (Renumerado do art. 118 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 118 - Os oficiais farão índices, pela ordem cronológica e alfabética, de todos os registros
e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis
por qualquer erro ou omissão. (Renumerado do art. 119 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 119 - A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos
constitutivos. (Renumerado do art. 120 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro.
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CAPÍTULO II
DA PESSOA JURÍDICA

Art. 120 - O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração,
feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do
ato constitutivo, com as seguintes indicações: (Redação dada pela Lei nº 9.096, de 1995)
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 diretoria, provisória ou
definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como
o nome e residência do apresentante dos exemplares.
Parágrafo único - Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. (Incluído pela Lei nº 9.096, de 1995)
Art. 121 - Para o registro serão apresentadas duas vias do estatuto, compromisso ou
contrato, pelas quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo
número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra
arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato,
compromisso ou estatuto. (Redação dada pela Lei nº 9.042, de 1995)
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DE JORNAIS, OFICINAS IMPRESSORAS, EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO
E AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Art. 122 - No registro civil das pessoas jurídicas serão matriculados: (Renumerado do
art. 123 pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - os jornais e demais publicações periódicas;
II - as oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou
jurídicas;
III - as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas;
IV - as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias.
Art. 123 - O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos
seguintes: (Renumerado do art. 124 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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I - no caso de jornais ou outras publicações periódicas:
a) título 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.
II - nos casos de oficinas impressoras:
a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, 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.
III - no caso de empresas de radiodifusão:
a) designação da emissora, sede de sua administração e local das 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 noticiosas:
a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural;
b) sede da administração;
c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica.
§ 1º - As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas
na matrícula, no prazo de oito dias.
§ 2º - A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento.
Art. 124 - 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. (Renumerado do art. 125 pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - A sentença que impuser a multa fixará prazo, não inferior a vinte dias, para matrícula
ou alteração das declarações.
§ 2º - A multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial,
e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente.
§ 3º - Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no § 1º deste artigo,
o Juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% (cinqüenta por cento) toda vez que
seja ultrapassado de dez dias o prazo assinalado na sentença.
Art. 125 - Considera-se clandestino o jornal, ou outra publicação periódica, não matriculado
nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do
diretor ou redator e do proprietário. (Renumerado do art. 126 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Art. 126 - O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121.
(Renumerado do art. 127 pela Lei nº 6.216, de 1975).

TÍTULO IV
DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 127 - No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: (Renumerado do
art. 128 pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer
valor;
II - do penhor comum sobre coisas móveis;
III - 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 animais, não compreendido nas disposições do art. 10 da
Lei nº 492, de 30-8-1934;
V - do contrato de parceria agrícola ou pecuária;
VI - do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência,
quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros (art. 19, § 2º do Decreto
nº 24.150, de 20-4-1934);
VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação.
Parágrafo único - Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer
registros não atribuídos expressamente a outro ofício.
Art. 128 - À margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências
que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos
figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos. (Renumerado do art. 129 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 129 - Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos
em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, nº 3;
2º) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos;
3º) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza
do compromisso por elas abonado;
4º) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
5º) 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 promessas de venda
referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;
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6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
7º) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor
destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8º) 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 do exterior.
9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento.
Art. 130 - Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os
atos enumerados nos arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro
em todas elas. (Renumerado do art. 131 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.
Art. 131 - Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de
prévia distribuição. (Renumerado do art. 132 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO II
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 132 - No registro de Títulos e Documentos haverá os seguintes livros, todos com 300
folhas: (Renumerado do art. 133 pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - Livro A - protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados, diariamente, para serem registrados, ou averbados;
II - Livro 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 fornecer, com presteza, as certidões pedidas
pelos nomes das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros de registros.
Art. 133 - Na parte superior de cada página do livro se escreverá o título, a letra com o
número e o ano em que começar. (Renumerado do art. 134 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 134 - O Juiz, em caso de afluência de serviço, poderá autorizar o desdobramento dos
livros de registro para escrituração das várias espécie de atos, sem prejuízo da unidade
do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. (Renumerado do art. 135 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Esses livros desdobrados terão as indicações de E, F, G, H, etc.
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Art. 135 - O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações: (Renumerado
do art. 136 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1°) número de ordem, continuando, indefinidamente, nos seguintes;
2º) dia e mês;
3º) natureza do título e qualidade do lançamento (integral, resumido, penhor, etc.);
4º) o nome do apresentante;
5º) anotações e averbações.
Parágrafo único - Em seguida ao registro, far-se-á, no protocolo, remissão ao número da
página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se, também, o número e a página
de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato.
Art. 136 - O livro de registro integral de títulos será escriturado nos termos do artigo 142,
lançado-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: (Renumerado do art. 137
pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) número de ordem;
2º) dia e mês;
3º) transcrição;
4º) anotações e averbações.
Art. 137 - O livro de registro, por extrato, conterá colunas para as seguintes declarações:
(Renumerado do art. 138 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) número de ordem;
2°) dia e mês;
3º) espécie e resumo do título;
4º) anotações e averbações.
Art. 138 - O indicador pessoal será dividido alfabeticamente para a indicação do nome
de todas as pessoas que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem
nos livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos
números de ordem e páginas dos outros livros e anotações. (Renumerado do art. 139
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 139 - 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. (Renumerado do art. 140 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 140 - Se no mesmo registro ou averbação, figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançado distintamente, no indicador, com referência
recíproca na coluna das anotações. (Renumerado do art. 141 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 141 - Sem prejuízo do disposto no art. 161, ao oficial é facultado efetuar o registro por
meio de microfilmagem, desde que, por lançamentos remissivos, com menção ao protocolo,
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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 encerramento. (Renumerado do art. 142 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO III
DA TRANSCRIÇÃO E DA AVERBAÇÃO
Art. 142 - O registro integral dos documentos consistirá na trasladação dos mesmos, com
a mesma ortografia e pontuação, com referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos,
alterações, defeitos ou vícios que tiver o original apresentado, e, bem assim, com menção
precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, podendo a transcrição
dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o desejar. (Renumerado do art. 143
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Feita a trasladação, na última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será
conferida e realizado o seu 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, assinará o seu nome por inteiro.
§ 2º - Tratando-se de documento impresso, idêntico a outro já anteriormente registrado na
íntegra, no mesmo livro, poderá o registro limitar-se a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto e demais dados constantes dos claros preenchidos,
fazendo-se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado.
Art. 143 - 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 partes, 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 qualidade do imposto pago, depois do que será datado e rubricado pelo oficial ou
servidores referidos no artigo 142, § 1°. (Renumerado do art. 144 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 144 - O registro de contratos de penhor, caução e parceria será feito com declaração
do nome, profissão e domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento e especificações dos objetos apenhados, pessoa em poder de quem ficam, espécie
do título, condições do contrato, data e número de ordem. (Renumerado do art. 145 pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Nos contratos de parceria, serão considerados credor o parceiro proprietário e devedor, o parceiro cultivador ou criador.
Art. 145 - Qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratos de penhor ou
caução. (Renumerado do art. 146 pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO IV
DA ORDEM DO SERVIÇO
Art. 146 - Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados,
no protocolo, a data de sua apresentação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer (registro integral ou
resumido, ou averbação), 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. (Renumerado do art. 147 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Art. 147 - Protocolado o título ou documento, far-se-á, em seguida, no livro respectivo, o
lançamento, (registro integral ou resumido, ou averbação), e, concluído este, declarar-se-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. 142, § 1º, esta
declaração e as demais folhas do título, do documento ou do papel. (Renumerado do art. 148
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 148 - 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 País 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. (Renumerado do
art. 149 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua
estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.
Art. 149 - 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. 142, § 1º. (Renumerado do art. 150 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 150 - 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. (Renumerado do art. 151 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Onde terminar cada apontamento, será traçada uma linha horizontal,
separando-o do seguinte, sendo lavrado, no fim do expediente diário, o termo de encerramento do próprio punho do oficial por este datado e assinado.
Art. 151 - 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, seguir-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo
da data autenticada pelo competente apontamento. (Renumerado do art. 152 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 152 - Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro, pelo oficial ou
pelos servidores referidos no artigo 142, § 1º, separados, um do outro, por uma linha
horizontal. (Renumerado do art. 153 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 153 - 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 pre-notação. Em qualquer desses
casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título as
declarações prescritas, fornecerá 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. (Renumerado do art. 154 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Art. 154 - Nos termos de encerramento 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. (Renumerado
do art. 155 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Ainda que o expediente continue para ultimação do serviço, nenhuma
nova apresentação será admitida depois da hora regulamentar.
Art. 155 - Quando o 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, far-se-ão referências
recíprocas para verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. (Renumerado do art. 156 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 156 - O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das
formalidades legais. (Renumerado do art. 157 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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. 157 - 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 de registro. (Renumerado do art. 158 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 158 - As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. (Renumerado do art. 159 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 159 - 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 assinatura ou a
rubrica. (Renumerado do art. 160 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 160 - 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. (Renumerado do art. 161 pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados nas colunas
das anotações, no livro competente, à margem dos respectivos registros.
§ 2º - O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes
designados pelo oficial e autorizados pelo Juiz competente.
Art. 161 - As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos
originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo.
(Renumerado do art. 162 pela Lei nº 6.216, de 1975).
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§ 1º - O apresentante do título para registro integral poderá também deixá-lo arquivado
em cartório ou a sua fotocópia, autenticada pelo oficial, circunstâncias que serão declaradas
no registro e nas certidões.
§ 2º - 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. 162 - O fato da apresentação de um título, documento ou papel, para registro ou
averbação, não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não
seja o próprio interessado. (Renumerado do art. 161 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 163 - Os tabeliães e escrivão, 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. (Renumerado do art. 164
pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO V
DO CANCELAMENTO
Art. 164 - O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado. (Renumerado do art. 165 pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 165 - Apresentado qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial
certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele,
mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo
fazendo referência nas anotações do protocolo. (Renumerado do art. 166 pela Lei nº 6.216,
de 1975).
Parágrafo único - Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito
novo registro, com referências recíprocas, na coluna própria.
Art. 166 - Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que
os instruírem. (Renumerado do art. 167 pela Lei nº 6.216, de 1975).
TÍTULO V
DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168
com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - o registro: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
1) da instituição de bem de família;
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais;
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência
no caso de alienação da coisa locada;
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4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles;
5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
6) das servidões em geral;
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito
de família;
8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última
vontade;
9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de
cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de
uma só vez ou em prestações;
10) da enfiteuse;
11) da anticrese;
12) das convenções antenupciais;
13) das cédulas de crédito rural;
14) das cédulas de crédito, industrial;
15) dos contratos de penhor rural;
16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis
em ações;
17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio;
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades
autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando
a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta Lei;
19) dos loteamentos urbanos e rurais;
20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade
com o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de
cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta Lei;
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
22) (Revogado pela Lei nº 6.850, de 1980)
23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem
uma ou mais unidades aos incorporadores;
24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz
em pagamento das dívidas da herança;
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de
adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha;
26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;
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27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220,
de 2001)
29) da compra e venda pura e da condicional;
30) da permuta;
31) da dação em pagamento;
32) da transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social;
33) da doação entre vivos;
34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação,
fixarem o valor da indenização;
35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. (Incluído pela Lei nº 9.514, de 1997)
36). da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa
de cessão; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial
para fins de moradia; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001)
38) (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001)
39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano; (Incluído pela Lei nº 10.257,
de 2001)
40) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.220, de 2001)
41. da legitimação de posse; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
42. da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da Lei
no 11.977, de 7 de julho de 2009; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - a averbação: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os
adquiridos posteriormente ao casamento;
2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais;
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão
a que alude o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver
formalizado anteriormente à vigência desta Lei;
4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução,
da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;
5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias
que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas;
6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente
à vigência desta Lei;
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7) das cédulas hipotecárias;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis;
9) das sentenças de separação de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal;
11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a
imóveis, bem como da constituição de fideicomisso;
12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados
ou averbados;
13) “ ex offício “, dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público.
14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro.
(Incluído pela Lei nº 6.850, de 1980)
15 - da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de
entidade integrante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que importando elevação
da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada
em favor de terceiros. (Incluído pela Lei nº 6.941, de 1981)
16) do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência. (Incluído
pela Lei nº 8.245, de 1991)
17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário.(Incluído pela Lei nº 9.514, de 1997)
18) da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel
urbano;(Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001)
19) da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 10.257,
de 2001)
20) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. (Incluído pela Lei nº 10.257,
de 2001)
21) da cessão de crédito imobiliário. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
22. da reserva legal; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
23. da servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
24. do destaque de imóvel de gleba pública originária. (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009)
26. do auto de demarcação urbanística. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
27. da extinção da legitimação de posse; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
28. da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
29. da extinção da concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
30. da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração
das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma
do disposto pelo art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do art. 347 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, realizada em ato único, a requerimento
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do interessado instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo
mutuário. (Redação dada pela Lei nº 12.810, de 2013)
Art. 168 - Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a
transcrição a que se referem as leis civis. (Renumerado do art. 168 § 2º para artigo autônomo pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, salvo: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se
referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição; (Incluído
pela Lei nº 6.216, de 1975).
II - os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que
serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal
ocorrência. (Redação dada pela Lei nº 10.267, de 2001)
III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista no n° 16 do
inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante
apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas
testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador.
(Incluído pela Lei nº 8.245, de 1991)
Art. 170 - O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no
novo cartório. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 171 - Os atos relativos, a vias férreas serão registrados no cartório correspondente
à estação inicial da respectiva linha. (Renumerado do art. 170 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).

CAPÍTULO II
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos
reais sobre imóveis reconhecidos em lei, “ inter vivos” ou “ mortis causa” quer para sua
constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer
para a sua disponibilidade. (Renumerado do art. 168 § 1º para artigo autônomo com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 173 - Haverá, no Registro de Imóveis, os seguintes livros: (Renumerado do art. 171
com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - Livro nº 1 - Protocolo;
II - Livro nº 2 - Registro Geral;
III - Livro nº 3 - Registro Auxiliar;
IV - Livro nº 4 - Indicador Real;
V - Livro nº 5 - Indicador Pessoal.
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Parágrafo único - Observado o disposto no § 2º do art. 3º, desta Lei, os livros nºs 2, 3, 4
e 5 poderão ser substituídos por fichas.
Art. 174 - O livro nº 1 - Protocolo - servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 12 desta Lei. (Renumerado do art. 172 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 175 - São requisitos da escrituração do Livro nº 1 - Protocolo: (Renumerado do art. 172
parágrafo único para artigo autônomo com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie;
II - a data da apresentação;
III - o nome do apresentante;
IV - a natureza formal do título;
V - os atos que formalizar, resumidamente mencionados.
Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao
registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.
(Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)
I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a
ser feito na vigência desta Lei;
II - são requisitos da matrícula:
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;
2) a data;
3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: (Redação dada pela Lei nº 10.267,
de 2001)
a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas
características, confrontações, localização e área; (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)
b - se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número
e de sua designação cadastral, se houver. (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)
4) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como:
a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade,
ou à falta deste, sua filiação;
b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
5) o número do registro anterior;
III - são requisitos do registro no Livro nº 2:
1) a data;
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2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou
credor, bem como:
a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de
identidade, ou, à falta deste, sua filiação;
b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
3) o título da transmissão ou do ônus;
4) a forma do título, sua procedência e caracterização;
5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações,
inclusive os juros, se houver.
§ 2º - Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na
vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior . (Incluído
pela Lei nº 6.688, de 1979)
§ 3º - Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais,
a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1o será obtida a partir de
memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites
dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários
de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído
pela Lei nº 10.267, de 2001)
§ 4º - A identificação de que trata o § 3o tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro,
em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder
Executivo. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
§ 5º - Nas hipóteses do § 3o, caberá ao Incra certificar que a poligonal objeto do memorial
descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e
que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. (Incluído
pela Lei nº 11.952, de 2009)
§ 6º - A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao
seu perímetro originário. (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009)
§ 7º - Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas
públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a
cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques
realizados no período. (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009)
§ 8º - O ente público proprietário ou imitido na posse a partir de decisão proferida em
processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de
parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado
ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente
ocorrer em momento posterior. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
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Art. 177 - O Livro nº 3 - Registro Auxiliar - será destinado ao registro dos atos que, sendo
atribuídos ao Registro de Imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a
imóvel matriculado. (Renumerado do art. 174 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 178 - Registrar-se-ão no Livro nº 3 - Registro Auxiliar: (Renumerado do art. 175 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula do
imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade;
II - as cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca
cedular;
III - as convenções de condomínio;
IV - o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles;
V - as convenções antenupciais;
VI - os contratos de penhor rural;
VII - os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor,
sem prejuízo do ato, praticado no Livro nº 2.
Art. 179 - O Livro nº 4 - Indicador Real - será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem
dos outros livros e anotações necessárias. (Renumerado do art. 176 com nova redação
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro nº 4 conterá, ainda, o número de
ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie.
§ 2º - Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para
auxiliar a consulta, um livro-índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais.
Art. 180 - O Livro nº 5 - Indicador Pessoal - dividido alfabeticamente, será o repositório
dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente,
direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos
números de ordem. (Renumerado do art. 177 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro nº 5 conterá, ainda, o
número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente, nos livros da
mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro-índice ou
fichas em ordem alfabética.
Art. 181 - Poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até dez livros de “Registro Geral”, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula,
sendo as matrículas de número final 1 feitas no Livro 2-1, as de final dois no Livro 2-2 e as
de final três no Livro 2-3, e assim, sucessivamente. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os Livros nºs 3 “Registro Auxiliar”, 4 “Indicador Real” e 5 “Indicador Pessoal”. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
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CAPÍTULO III
DO PROCESSO DO REGISTRO
Art. 182 - Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de ordem que lhes competir
em razão da seqüência rigorosa de sua apresentação. (Renumerado do art. 185 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 183 - Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua
prenotação. (Renumerado do art. 185 parágrafo único para artigo autônomo com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 184 - O Protocolo será encerrado diariamente. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 185 - A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal, podendo, ser feita, ainda, por escrevente auxiliar expressamente designado
pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal mediante autorização do juiz competente,
ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. (Renumerado do art. 186
com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos
direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. (Renumerado do art. 187 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 187 - Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão
feitos os registros nas matrículas correspondentes, sob um único número de ordem no
Protocolo. (Renumerado do art. 188 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 188 - Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, salvo nos casos previstos nos artigos seguintes. (Renumerado do art. 189 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 189 - Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência
de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 (trinta) dias que
os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da
data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito
e obterá preferência sobre aquele. (Renumerado do art. 190 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 190 - Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos
reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. (Renumerado do art. 191 com nova redação
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 191 - Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no
mesmo dia, os títulos prenotados no Protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos,
um dia útil. (Renumerado do art. 192 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 192 - O disposto nos arts. 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas, da mesma
data e apresentadas no mesmo dia, que determinem, taxativamente, a hora da sua lavratura,
prevalecendo, para efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar. (Renumerado
do artigo 192 parágrafo único pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 193 - O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos.
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Arts. 194 a 195-B

Art. 194 - O título de natureza particular apresentado em uma só via será arquivado
em cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certidão do mesmo. (Redação dada pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante,
o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua
natureza, para manter a continuidade do registro. (Renumerado do art. 197 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 195-A - O Município poderá solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de
matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo
urbano, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos
seguintes documentos: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a
sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites; (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no prazo de 15
(quinze) dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público
a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso; (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
III - as respostas à intimação prevista no inciso II, quando houver; e (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)
IV - planta de parcelamento assinada pelo loteador ou aprovada pela prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, na hipótese deste não
ter sido inscrito ou registrado. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - Apresentados pelo Município os documentos relacionados no caput, o registro de
imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do parcelamento do
solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano,
havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte, ou não, alteração de área,
a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do
registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos particulares lindeiros.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - Não será exigido, para transferência de domínio, formalização da doação de áreas
públicas pelo loteador nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do
Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 4º - Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste
artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do Município. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 5º - A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do bem
público. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 195-B - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de
imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos
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sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegurado pela legislação, por meio de
requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos I, II e III do art. 195-A.
(Incluído pela Lei nº 12.693, de 2012)
§ 1º - Recebido o requerimento na forma prevista no caput, o oficial de registro de imóveis
abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto no § 5o do art. 195-A.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - O Município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata
este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente a abertura de
matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 196 - A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado
e do registro anterior que constar do próprio cartório. (Renumerado do art. 197 § 1º com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 197 - Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será
apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da
existência ou inexistência de ônus. (Renumerado do art. 197 § 2º com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o
título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente
para dirimí-la, obedecendo-se ao seguinte: (Renumerado do art 198 a 201 “caput” com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;
II - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas
as suas folhas;
III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no
prazo de 15 (quinze) dias;
IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeterse-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.
Art. 199 - Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item III do artigo
anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. (Renumerado do art. 201 § 1º com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 200 - Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será
ouvido o Ministério Público, no prazo de dez dias. (Renumerado do art. 202 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 201 - Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo de quinze
dias, com base nos elementos constantes dos autos. (Renumerado com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. (Renumerado do parágrafo
único do art. 202 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Arts. 203 a 212

Art. 203 - Transitada em julgado a decisão da dúvida, proceder-se-á do seguinte modo:
(Renumerado dos arts. 203 e 204 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente
de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no Protocolo e
cancele a prenotação;
II - se for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, os seus documentos,
com o respectivo mandado, ou certidão da sentença, que ficarão arquivados, para que, desde
logo, se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do Protocolo.
Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. (Renumerado do art. 205 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 205 - Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 (trinta)
dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do
interessado em atender às exigências legais. (Renumerado do art 206 com nova redação
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 (sessenta) dias de seu lançamento no protocolo.
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 206 - 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. 14 será
restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e a prenotação. (Renumerado do
art. 207 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 207 - No processo, de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo
interessado, quando a dúvida for julgada procedente. (Renumerado do art. 208 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 208 - O registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando-se expediente até ser concluído. (Renumerado
do art. 209 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 209 - Durante a prorrogação nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando
o termo de encerramento no Protocolo. (Renumerado do art. 210 com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 210 - Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, por seu substituto legal, ou por escrevente expressamente designado pelo oficial ou por seu substituto legal e
autorizado pelo juiz competente ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem
impedidos. (Renumerado do art. 211 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 211 - Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes, serão declarados resumidamente, por carimbo, os atos praticados. (Renumerado do art. 212 com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 212 - Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado,
por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer
a retificação por meio de procedimento judicial. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
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Parágrafo único - A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a
prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
Art. 213 - O oficial retificará o registro ou a averbação: (Redação dada pela Lei nº 10.931,
de 2004)
I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: (Incluído pela Lei nº 10.931,
de 2004)
a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; (Incluída
pela Lei nº 10.931, de 2004)
b) indicação ou atualização de confrontação; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial;
(Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; (Incluída
pela Lei nº 10.931, de 2004)
e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas
perimetrais constantes do registro; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido
objeto de retificação; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por
documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção
de outras provas; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral
de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade
técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim
pelos confrontantes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 1º - Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará
a retificação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 2º - Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado
pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, para se
manifestar em quinze dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio,
com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis,
pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do
domicílio de quem deva recebê-la. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 3º - A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de
Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal
fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação
do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2º, publicado por duas
vezes em jornal local de grande circulação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 4º - Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no
prazo da notificação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
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Art. 213

§ 5º - Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se houver
impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente
e o profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco
dias, se manifestem sobre a impugnação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 6º - Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável
para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano
ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade
de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 7º - Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes
tão-somente os confinantes das áreas remanescentes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 8º - As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo
procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros
devidamente averbados. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 9º - Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio
de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de
área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se
rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 10 - Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos,
mas, também, seus eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314
e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado,
conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes. (Incluído pela Lei
nº 10.931, de 2004)
§ 11 - Independe de retificação: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais de Interesse
Social, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 (dez) anos; (Redação
dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e
225, § 3º, desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
III - a adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas
geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais; (Incluído pela Lei nº 12.424, de
2011)
IV - a averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente
de projeto de regularização fundiária de interesse social de que trata a Lei no 11.977, de 7
de julho de 2009; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
V - o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de
1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do art. 71 da Lei no 11.977,
de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
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§ 12 - Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação
em face dos confrontantes e localização na quadra. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 13 - Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação
poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro
em conformidade com a nova descrição.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 14 - Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do
memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos
prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. (Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 15 - Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de
regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. (Incluído pela
Lei nº 10.931, de 2004)
§ 16 - Na retificação de que trata o inciso II do caput, serão considerados confrontantes
somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de
medidas perimetrais. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no,
independentemente de ação direta. (Renumerado do art. 215 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
§ 1º - A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. (Incluído pela Lei nº 10.931,
de 2004)
§ 2º - Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 3º - Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de
difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva
das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 4º - Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com
autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que
ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 5º - A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido
as condições de usucapião do imóvel. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
Art. 215 - São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência, ou do
termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. (Renumerado
do art. 216 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo
contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade
de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução. (Renumerado do art. 217 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
CAPÍTULO IV
DAS PESSOAS
Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. (Renumerado do art. 218 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
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Art. 218 - Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. (Renumerado do art. 219 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 219 - O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário.
(Renumerado do art. 220 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 220 - São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores, respectivamente: (Renumerado do art. 221 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - nas servidões, o dono do prédio dominante e dono do prédio serviente;
II - no uso, o usuário e o proprietário;
III - na habitação, o habitante e proprietário;
IV - na anticrese, o mutuante e mutuário;
V - no usufruto, o usufrutuário e nu-proprietário;
VI - na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta;
VII - na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro censuário;
VIII - 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 cessões de direitos, o cessionário e o cedente;
XII - nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessionário e o promitente cedente.
CAPÍTULO V
DOS TÍTULOS
Art. 221 - Somente são admitidos registro: (Renumerado com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;
II - 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 da Habitação;
III - atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados
e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo
Supremo Tribunal Federal;
IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de
processo.
V - contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados, Municípios ou o
Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. (Redação dada pela
Lei nº 12.424, de 2011)
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§ 1º - Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput assinados a rogo
com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar,
acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput poderão
ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário,
podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no momento do registro
do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro
de imóveis. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 222 - Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas
cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à
matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. (Renumerado do art 223 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 223 - Ficam sujeitas à obrigação, a que alude o artigo anterior, as partes que, por
instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. (Renumerado do art 223 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 224 - Nas escrituras, lavradas em decorrência de autorização judicial, serão
mencionadas por certidão, em breve relatório com todas as minúcias que permitam
identificá-los, os respectivos alvarás. (Renumerado do § 2º do art. 223 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais,
as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos
imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno,
se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância
métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do
registro imobiliário. (Renumerado do art. 228 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º - As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos
instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.
§ 2º - Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior.
§ 3º - Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado
e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos
financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro
módulos fiscais.(Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
Art. 226 - Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado
judicial. (Renumerado do art. 229 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA
Art. 227 - Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no Livro
nº 2 - Registro Geral - obedecido o disposto no art. 176. (Renumerado do art. 224 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior
nele mencionado. (Renumerado do art. 225 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 229 - Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será
aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele
registro, a qual ficará arquivada em cartório. (Renumerado do § 1º do art. 225 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 230 - Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula, e, logo em seguida ao
registro, averbará a existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título
que devolver à parte, o que o correrá, também, quando o ônus estiver lançado no próprio
cartório. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 231 - No preenchimento dos livros, observar-se-ão as seguintes normas: (Incluído
pela Lei nº 6.216, de 1975).
I - no alto da face de cada folha será lançada a matrícula do imóvel, com os requisitos constantes do art. 176, e no espaço restante e no verso, serão lançados por ordem cronológica e
em forma narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado;
II - preenchida uma folha, será feito 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.
Art. 232 - Cada lançamento de registro será precedido pela letra “ R “ e o da averbação
pelas letras “ AV “, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula (ex: R-1-1,
R-2-1, AV-3-1, R-4-1, AV-5-1, etc.) (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 233 - A matrícula será cancelada: (Renumerado do art. 230 com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
I - por decisão judicial;
II - quando em virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros
proprietários;
III - pela fusão, nos termos do artigo seguinte.
Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem
de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. (Renumerado do art. 231 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única: (Incluído pela
Lei nº 6.216, de 1975).
I - dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta Lei, à margem das
quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar;
II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na
forma do artigo anterior.
III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada em
nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos,
partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas,
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juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência
de 1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o inciso II do
art. 233. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - A hipótese de que trata o inciso III somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar
programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no
requerimento de unificação. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - Na hipótese de que trata o inciso III, a unificação das matrículas poderá abranger
um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da imissão
provisória na posse. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO
Art. 236 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da
apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. (Renumerado do art. 235 e parágrafo único com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 237-A - Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a
emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador
ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada
uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. (Incluído pela Lei
nº 11.977, de 2009)
§ 1º - Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros
relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão
considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes.(Redação dada pela Lei nº 12.424,
de 2011)
§ 2º - Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação
imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem
satisfeitas para sua efetivação.(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
§ 3º - O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento
constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)
Art. 238 - O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo
o qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro.
(Renumerado do art. 241 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 239 - As penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista
de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro,
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os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. (Renumerado do
art. 244 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único - A certidão será lavrada pelo escrivão do feito, com a declaração do fim
especial a que se destina, após a entrega, em cartório, do mandado devidamente cumprido.
Art. 240 - O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior.
(Renumerado do art. 245 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 241 - O registro da anticrese no livro nº 2 declarará, também, o prazo, a época do
pagamento e a forma de administração. (Renumerado do art. 238 com nova redação pela
Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 242 - O contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de alienação
do imóvel, registrado no Livro nº 2, consignará também, o seu valor, a renda, o prazo, o
tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. (Renumerado do art. 239
com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 243 - A matrícula do imóvel promovida pelo titular do domínio direto aproveita ao
titular do domínio útil, e vice-versa. (Renumerado do art. 236 com nova redação pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 244 - As escrituras antenupciais serão registradas no livro nº 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória 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 respectivas cláusulas, para ciência de terceiros.
(Renumerado do art. 243 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 245 - Quando o regime de separação de bens for determinado por lei, far-se-á a
respectiva averbação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao Ministério Público zelar
pela fiscalização e observância dessa providência. (Renumerado do parágrafo único do art. 243
com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
CAPÍTULO VIII
DA AVERBAÇÃO E DO CANCELAMENTO
Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem
o registro. (Renumerado do art. 247 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
§ 1º - As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a
requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade
competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada
por certidão do Registro Civil. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 10.267, de 2001)
§ 2º - Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o
registro da área em seu nome. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
§ 3º - Constatada, durante o processo demarcatório, a existência de domínio privado nos
limites da terra indígena, a União requererá ao Oficial de Registro a averbação, na respectiva
matrícula, dessa circunstância. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
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§ 4º - As providências a que se referem os §§ 2o e 3o deste artigo deverão ser efetivadas pelo
cartório, no prazo de trinta dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e
averbação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo
da responsabilidade civil e penal do Oficial de Registro. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
Art. 247 - Averbar-se-á, também, na matrícula, a declaração de indisponibilidade de bens,
na forma prevista na Lei. (incluído pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 248 - O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu
substituto legal ou escrevente autorizado, e declarará o motivo que o determinou, bem
como o título em virtude do qual foi feito. (Renumerado do art. 249 com nova redação
pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 249 - O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do
registro. (Renumerado do art. 250 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: (incluído pela Lei nº 6.216, de 1975)
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (incluído pela Lei nº 6.216,
de 1975)
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se
capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião; (incluído pela Lei nº 6.216, de 1975)
III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil. (incluído pela Lei nº
6.216, de 1975)
IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo
administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e
a reversão do imóvel ao patrimônio público. (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009)
Art. 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser feito: (Renumerado do art. 254 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
I - à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em
instrumento público ou particular;
II - em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido
intimado (art. 698 do Código de Processo Civil);
III - na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias.
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. (Renumerado do art. 257 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 253 - Ao terceiro prejudicado é lícito, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus,
reais, e promover o cancelamento do seu registro. (Renumerado do art. 258 com nova
redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 254 - Se, cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes,
poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data.
(Renumerado do art. 251 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 255 - Além dos casos previstos nesta Lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só
será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote
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for objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos os compromissários
ou cessionários. (Renumerado do art. 252 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 256 - O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado,
só poderá ser feito com aquiescência do credor, expressamente manifestada.(Renumerado
do art. 253 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 257 - O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão.
(Renumerado do art. 254 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 258 - O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia de seu direito, sem
dependência do consentimento do senhorio direto.
Art. 259 - O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita, ainda, a
recurso. (Renumerado do art. 255 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
CAPÍTULO IX
DO BEM DE FAMÍLIA
Art. 260 - A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o
instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de
execução por dívida.(Renumerado do art. 261, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 261 - Para a inscrição do bem de família, 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. (Renumerado do art. 262, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 262 - Se não ocorrer razão para dúvida, o oficial fará a publicação, em forma de edital,
do qual constará: (Renumerado do art. 263, pela Lei nº 6.216, de 1975)
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 (30) dias,
contados da data da publicação, reclamar contra a instituição, por escrito e perante o oficial.
Art. 263 - Findo o prazo do nº II do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o
oficial transcreverá a escritura, integralmente, no livro nº 3 e fará a inscrição na competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita
e restituindo o instrumento ao apresentante, com a nota da inscrição. (Renumerado do
art. 264, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 264 - Se for apresentada reclamação, dela fornecerá o oficial, ao instituidor, cópia
autêntica e lhe restituirá a escritura, com a declaração de haver sido suspenso o registro,
cancelando a prenotação. (Renumerado do art. 265, pela Lei nº 6.216, de 1975)
§ 1º - O instituidor poderá requerer ao Juiz que ordene o registro, sem embargo da reclamação.
§ 2º - Se o Juiz determinar que 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 de dívida anterior e cuja solução se tornou inexeqüível
em virtude do ato da instituição.
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§ 3º - O despacho do Juiz será irrecorrível e, se deferir o pedido será transcrito integralmente, juntamente com o instrumento.
Art. 265 - Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade (Decreto-Lei n. 3.200, de 19 de abril de 1941, art. 8°, § 5º), a inscrição far-se-á
imediatamente após o registro da transmissão ou, se for o caso, com a matrícula.(Renumerado do art. 266, pela Lei nº 6.216, de 1975)
CAPÍTULO X
DA REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

Art. 266 - Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no prazo legal, a citação
dos credores hipotecários propondo, para a remição, no mínimo, o preço por que adquiriu
o imóvel. (Renumerado do art. 267, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 267 - Se o credor, citado, não se opuser à remição, ou não comparecer, lavrar-se-á
termo de pagamento e quitação e o Juiz ordenará, por sentença, o cancelamento de hipoteca. (Renumerado do art. 268, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Parágrafo único - No caso de revelia, consignar-se-á o preço à custa do credor.
Art. 268 - 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,
autorizando a venda judicial a quem oferecer maior preço. (Renumerado do art. 269, pela
Lei nº 6.216, de 1975)
§ 1º - Na licitação, será preferido, em igualdade de condições, o lanço do adquirente.
§ 2º - Na falta de arrematante, o valor será o proposto pelo adquirente.
Art. 269 - 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 venda
os direitos do credor hipotecário. (Renumerado do art. 270, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 270 - Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a dívida, requerer a remição, juntará o título e certidão da inscrição da anterior e depositará a importância devida
ao primeiro credor, pedindo a citação deste para levantar o depósito e a do devedor para
dentro do prazo de cinco 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. (Renumerado do art. 271, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 271 - Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão conclusos
ao Juiz para julgar por sentença a remição pedida pelo segundo credor. (Renumerado do
art. 272, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 272 - Se o devedor comparecer e quiser efetuar a remição, notificar-se-á o credor
para receber o preço, ficando sem efeito o depósito realizado pelo autor. (Renumerado do
art. 273, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 273 - Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, a remição,
que abrangerá a importância das custas e despesas realizadas, não se efetuará antes da
primeira praça, nem depois de assinado o auto de arrematação. (Renumerado do art. 274,
pela Lei nº 6.216, de 1975)
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Art. 274 - Na remição de hipoteca legal em que haja interesse de incapaz intervirá o Ministério Público. (Renumerado do art. 275, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 275 - Das sentenças que julgarem o pedido de remição caberá o recurso de apelação
com ambos os efeitos. (Renumerado do art. 276, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 276 - Não é necessária a remição quando o credor assinar, com o vendedor, escritura
de venda do imóvel gravado. (Renumerado do art. 277, pela Lei nº 6.216, de 1975)
CAPÍTULO XI
DO REGISTRO TORRENS
Art. 277 - Requerida a inscrição de imóvel rural no Registro Torrens, o oficial protocolará
e autuará o requerimento e documentos que o instruirem e verificará se o pedido se acha
em termos de ser despachado. (Renumerado do art. 278, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 278 - O requerimento será instruído com: (Renumerado do art. 279, pela Lei nº 6.216,
de 1975)
I - os documentos comprobatórios do domínio do requerente;
II - a prova de quaisquer 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: 1:500m (1/500) e
1:5.000m (1/5.000).
§ 1º - O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras:
a) empregar-se-ão goniômetros ou outros instrumentos de maior precisão;
b) a planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada a declinação magnética;
c) fixação dos pontos de referência necessários a verificações ulteriores e de marcos especiais, ligados a pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades, de maneira que a
planta possa incorporar-se à carta geral cadastral.
§ 2º - Às plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo,
autenticadas pelo agrimensor.
Art. 279 - O imóvel sujeito a hipoteca ou ônus real não será admitido a registro sem
consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tenha
instituído o ônus.(Renumerado do art. 280, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 280 - Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o
prazo de trinta (30) dias para que o interessado os regularize. Se o requerente não estiver
de acordo com a exigência do oficial, este suscitará dúvida. (Renumerado do art. 281, pela
Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 281 - Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. (Renumerado do art. 282, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 282 - O Juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais se entender que os
documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital que será afixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e três (3) vezes
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na imprensa local, se houver, marcando prazo não menor de dois (2) meses, nem maior
de quatro (4) meses para que se ofereça oposição. (Renumerado do art. 283, pela Lei
nº 6.216, de 1975)
Art. 283 - O Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento da parte, que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. (Renumerado do art. 284,
pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 284 - Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá
impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. (Renumerado do art. 285, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 285 - Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel,
no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de quinze dias. (Renumerado do
art. 286, pela Lei nº 6.216, de 1975)
§ 1º - A contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a descrição exata do
imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem.
§ 2º - Se não houver contestação, e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o Juiz
ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará, assim, submetido aos efeitos do Registro
Torrens.
Art. 286 - Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se, mediante mandado, a prenotação. (Renumerado do art. 287, pela Lei nº 6.216,
de 1975)
Art. 287 - Da sentença que deferir, ou não, o pedido, cabe o recurso de apelação, com
ambos os efeitos. (Renumerado do art. 288, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 288 - Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá,
na matrícula, o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do Registro
Torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. (Renumerado do art. 289, pela
Lei nº 6.216, de 1975)

CAPÍTULO XII
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Art. 288-A - O registro da regularização fundiária urbana de que trata a Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009, deverá ser requerido diretamente ao Oficial do registro de imóveis
e será efetivado independentemente de manifestação judicial, importando: (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
I - na abertura de matrícula para a área objeto de regularização, se não houver; (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - no registro do parcelamento decorrente do projeto de regularização fundiária; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III - na abertura de matrícula para cada uma das parcelas resultantes do parcelamento
decorrente do projeto de regularização fundiária. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
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§ 1º - O registro da regularização fundiária poderá ser requerido pelos legitimados previstos no art. 50 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, independentemente de serem
proprietários ou detentores de direitos reais da gleba objeto de regularização. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - As matrículas das áreas destinadas a uso público deverão ser abertas de ofício, com
averbação das respectivas destinações e, se for o caso, das limitações administrativas e
restrições convencionais ou legais. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - O registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária poderá
ser cancelado, parcialmente ou em sua totalidade, observado o disposto no art. 250. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 4º - Independe da aprovação de projeto de regularização fundiária o registro: (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - da sentença de usucapião, da sentença declaratória ou da planta, elaborada para
outorga administrativa, de concessão de uso especial para fins de moradia; e (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979 que
não possuir registro, desde que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade, nos
termos do art. 71 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
Art. 288-B - Na hipótese da regularização fundiária implementada por etapas, o registro
será feito com base em planta e memorial descritivo referentes à totalidade da área objeto
de regularização, que especifiquem as porções ainda não regularizadas. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)
Art. 288-C - A planta e o memorial descritivo exigidos para o registro da regularização
fundiária a cargo da administração pública deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade técnica no
competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, quando o responsável
técnico for servidor ou empregado público. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 288-D – A averbação da demarcação urbanística para fins de regularização fundiária
de interesse social observará o disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009, e será feita mediante requerimento do poder público dirigido ao registro de imóveis
responsável pela circunscrição imobiliária na qual o imóvel estiver situado. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma
circunscrição imobiliária, o procedimento previsto no art. 57 da Lei no 11.977, de 7 de julho
de 2009, será feito no registro de imóveis que contiver a maior porção da área demarcada.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - O requerimento de que trata o caput deverá ser acompanhado do auto de demarcação urbanística, instruído com os documentos relacionados nos incisos I a III do § 1º
do art. 56 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - Recepcionado o auto de demarcação urbanística, o oficial deverá proceder às buscas
para identificação do proprietário da área a ser regularizada e de matrículas ou transcrições
que a tenham por objeto. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
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§ 4º - Realizadas as buscas, o oficial do registro de imóveis deverá notificar o proprietário
e os confrontantes da área demarcada para apresentar impugnação à averbação da demarcação urbanística, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a notificação ser feita: (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - pessoalmente; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - por correio, com aviso de recebimento; ou (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III - por solicitação ao oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação
do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 5º - No caso de o proprietário ou de os confrontantes não serem localizados nos endereços constantes do registro de imóveis ou naqueles fornecidos pelo poder público, para
notificação na forma estabelecida no § 4º, disso o oficial deverá comunicar o poder público
responsável pelo procedimento para notificação nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 57 da
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 6º - Havendo impugnação, o oficial do registro de imóveis deverá notificar o poder público
para que se manifeste no prazo de 60 (sessenta) dias. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 7º - O oficial de registro de imóveis deverá promover tentativa de acordo entre o impugnante e o poder público. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 8º - Havendo impugnação apenas em relação à parcela da área objeto do auto de demarcação urbanística, o procedimento seguirá em relação à parcela não impugnada. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 9º - Não havendo acordo, a demarcação urbanística será encerrada em relação à área
impugnada. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 288-E - Nas hipóteses de curso do prazo sem impugnação ou de superação da oposição
ao procedimento, a demarcação urbanística será averbada nas matrículas alcançadas pelo
auto, devendo ser informadas: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - a área total e o perímetro correspondente ao auto de demarcação urbanística; (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - as matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a
área abrangida em cada uma delas; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III - a existência de áreas cuja origem não tenha sido identificada em razão de imprecisões
dos registros anteriores. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não
matriculados, previamente à averbação, será aberta matrícula nos termos do art. 228,
devendo esta refletir a situação registrada do imóvel, dispensadas a retificação do memorial descritivo e a apuração de área remanescente. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para abertura da
matrícula de que trata o § 1º, o oficial requererá, de ofício, certidões atualizadas daquele
registro. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - Na hipótese de que trata o § 1º do art. 288-D, o oficial do registro de imóveis responsável pelo procedimento comunicará as demais circunscrições imobiliárias envolvidas
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para averbação da demarcação urbanística nas respectivas matrículas. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)
§ 4º - A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto supere
a área disponível nos registros anteriores, não se aplicando neste caso o disposto no § 2º
do art. 225. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 5º - Não se exigirá, para a averbação da demarcação urbanística, a retificação do memorial descritivo da área não abrangida pelo auto, ficando a apuração de remanescente sob a
responsabilidade do proprietário do imóvel atingido. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 288-F - O parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse
social deverá ser registrado na matrícula correspondente. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - O registro do parcelamento implicará a imediata abertura de matrícula para cada
parcela, inclusive daquelas referentes a áreas destinadas ao uso público, nos termos do § 2º
do art. 288-A. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - Os documentos exigíveis para o registro do parcelamento, conforme o caso, são
aqueles relacionados nos incisos I a IV do art. 65 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - O registro do parcelamento independe do atendimento aos requisitos constantes da
Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 288-G - Na hipótese de procedimento de demarcação urbanística, o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social será feito em
todas as matrículas nas quais o auto de demarcação urbanística estiver averbado, devendo
ser informadas, quando possível, as parcelas correspondentes a cada matrícula. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - No procedimento de demarcação urbanística, admite-se o registro de parcelamento
decorrente de projeto de regularização fundiária ainda que a área parcelada, correspondente
ao auto de demarcação urbanística, supere a área disponível nos registros anteriores, não se
aplicando neste caso o disposto no § 2º do art. 225. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - Nas matrículas abertas para cada parcela deverão constar, nos campos referentes
ao registro anterior e ao proprietário: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - quando for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, por meio de
planta de sobreposição do parcelamento com os registros existentes, a matrícula anterior
e o nome de seu proprietário; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - quando não for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, todas as
matrículas anteriores atingidas pelo auto e a expressão “proprietário não identificado”,
dispensando-se neste caso os requisitos dos itens 4 e 5 do inciso II do art. 167. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 3º - Nas matrículas abertas para as áreas destinadas a uso público, deverá ser observado
o mesmo procedimento definido no § 2º. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 4º - O título de legitimação de posse e a conversão da legitimação de posse em
propriedade serão registrados na matrícula da parcela correspondente. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
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TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975)

Art. 289 - No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados
em razão do ofício. (Renumerado do art. 305, pela Lei nº 6.216, de 1975)
Art. 290 - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição
imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão
reduzidos em 50% (cinqüenta por cento). (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)
§ 1º - O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte
cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados, para efeito de
cálculo, de custas e emolumentos, como um ato apenas, não podendo a sua cobrança
exceder o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do Maior Valor de Referência.
(Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)
§ 2º - Nos demais programas de interesse social, executados pelas Companhias de Habitação Popular - COHABs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos
pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às
seguintes limitações: (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)
a) imóvel de até 60 m² (sessenta metros quadrados) de área construida: 10% (dez por
cento) do Maior Valor de Referência; (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)
b) de mais de 60 m² (sessenta metros quadrados) até 70 m² (setenta metros quadrados)
de área construída: 15% (quinze por cento) do Maior Valor de Referência; (Redação dada
pela Lei nº 6.941, de 1981)
c) de mais de 70 m² (setenta metros quadrados) e até 80 m² (oitenta metros quadrados)
de área construída: 20% (vinte por cento) do Maior Valor de Referência. (Redação dada
pela Lei nº 6.941, de 1981)
§ 3º - Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados
de acordo com a legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)
§ 4º - As custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis,
nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a construção
de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de mutirão e
autoconstrução orientada, serão reduzidos para vinte por cento da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado a até sessenta e nove metros quadrados
de área construída, em terreno de até duzentos e cinqüenta metros quadrados. (Incluído
pela Lei nº 9.934, de 1999)
§ 5º - Os cartórios que não cumprirem o disposto no § 4º ficarão sujeitos a multa de até
R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) a ser aplicada pelo juiz, com a atualização que se
fizer necessária, em caso de desvalorização da moeda. (Incluído pela Lei nº 9.934, de 1999)
Art. 290-A - Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
I - o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização
fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar;
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
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II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de interesse social.
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
III - o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que trata
o art. 59 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em propriedade.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1º - O registro e a averbação de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2º - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 291 - A emissão ou averbação da Cédula Hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas
em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na
consolidação. (Incluído pela Lei nº 6.941, de 1981)
Art. 292 - É vedado aos Tabeliães e aos Oficiais de Registro de Imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, que
tenham por objeto imóvel hipotecado a entidade do Sistema Financeiro da Habitação, ou
direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressamente, a menção ao ônus
real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita pelo alienante,
com antecedência de, no mínimo 30 (trinta) dias. (Incluído pela Lei nº 6.941, de 1981)
Art. 293 - Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
data da comunicação do alienante, esta perderá a validade. (Incluído pela Lei nº 6.941,
de 1981)
Parágrafo único - A ciência da comunicação não importará consentimento tácito do credor
hipotecário.(Incluído pela Lei nº 6.941, de 1981)
Art. 294 - Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público, para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a
formação do patrimônio de empresa pública, o oficial 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 confrontações constantes do anterior.
(Renumerado do art. 291, pela Lei nº 6.941, de 1981)
§ 1º - Servirá como título hábil para o novo registro o instrumento pelo qual a incorporação
ou transferência se verificou, em cópia autêntica, ou exemplar do órgão oficial no qual foi
aquele publicado.
§ 2º - Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes
do registro existente, deverá a entidade, ao qual foi o mesmo incorporado ou transferido,
promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação
ou transferência e do qual deverão constar, entre outros elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização.
§ 3º - Para fins do registro de que trata o presente artigo, considerar-se-á, como valor de
transferência dos bens, o constante do instrumento a que alude o § 1°.
Art. 295 - O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente Lei, não exclui
a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e
anotações posteriores. (Renumerado do art 292, pela Lei nº 6.941, de 1981)
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Parágrafo único - Se a averbação ou anotação dever ser feita no Livro nº 2 do Registro de
Imóvel, pela presente Lei, e não houver espaço nos anteriores Livros de Transcrição das
Transmissões, será aberta a matrícula do imóvel.
Art. 296 - Aplicam-se aos registros referidos no art. 1°, § 1º, incisos I, II e III, desta
Lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. (Renumerado
do art 293, pela Lei nº 6.941, de 1981)
Art. 297 - Os oficiais, na data de vigência desta Lei, lavrarão termo de encerramento nos
livros, e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados. (Renumerado do art. 294,
pela Lei nº 6.941, de 1981)
Parágrafo único - Sem prejuízo do cumprimento integral das disposições desta Lei, os livros
antigos poderão ser aproveitados, até o seu esgotamento, mediante autorização judicial e
adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração.
Art. 298 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro 1976. (Renumerado do art 295,
pela Lei nº 6.941, de 1981)
Art. 299 - Revogam-se a Lei nº 4.827, de 7 de março de 1924, os Decretos nºs 4.857, de
9 de novembro de 1939, 5.318, de 29 de fevereiro 1940, 5.553, de 6 de maio de 1940, e
as demais disposições em contrário. (Renumerado pela Lei nº 6.941, de 1981)
Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1973 e retificado em 30.10.1975
Republicada no DOU de 16.9.1975 (Suplemento), de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.216, de
1975, com as alterações advindas das Leis nºs 6.140, de 28/11/1974 e 6.216, de 30/6/1975.
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REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro nº 1 - Protocolo
REGISTRO DE IMÓVEIS
PROTOCOLO
Livro nº 1
Nº
de ordem

ANO:
Data

NOME DO APRESENTANTE

Natureza
folmal do título

ANOTAÇÕES

Dimensões máximas de acordo com o art. 3º, § 1º :
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m

REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro nº 2 - Registro Geral
REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO GERAL
Livro nº 2

Fl.: ______________

MATRÍCULA Nº _______________

Data: ____________

IDENTIDADE NOMINAL:
NOME, DOMICÍLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO:
NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR:

Dimensões máximas de acordo com o art. 3º, § 1º :
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m
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REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro nº 3 - Registro Auxiliar

REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO AUXILIAR
Livro nº 3
Nº
de ordem

ANO:
Data

REGISTRO

Ref. aos
demais livros

AVERBAÇÕES

Dimensões máximas de acordo com o art. 3º, § 1º :
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m

REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro nº 4 - Indicador Real
REGISTRO DE IMÓVEIS
INDICADOR REAL
Livro nº 4
Nº
de ordem

ANO:
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Referência aos
demais livros

Dimensões máximas de acordo com o art. 3º, § 1º :
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m
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REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro nº 5 - Indicador Pessoal
REGISTRO DE IMÓVEIS
INDICADOR PESSOAL
Livro nº 5
Nº
de ordem

ANO:
PESSOAS

Referência aos
demais livros

ANOTAÇÕES

Dimensões máximas de acordo com o art. 3º, § 1º :
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m

LEI Nº 10.150, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS; altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis
nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho
de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

[...]
Art. 35 - Os emolumentos devidos em todos os atos de que trata a Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, relacionados com o Programa instituído pela Medida Provisória
no 1.944-19, de 21 de setembro de 2000, serão reduzidos em cinqüenta por cento.
[...]
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LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS
LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
(Vide Decreto-lei nº 1.978, de 1982)
(Vide Medida Provisória nº 608, de 2013)
(Vide Lei nº 13.129, de 2015)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DA COMPANHIA OU SOCIEDADE ANÔNIMA
CARACTERÍSTICAS
Art. 1º - A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas
ou adquiridas.
OBJETO SOCIAL
Art. 2º - Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário
à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1º - Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do
comércio.
§ 2º - O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3º - A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais.
DENOMINAÇÃO
Art. 3º - A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões “companhia” ou “sociedade anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada
a utilização da primeira ao final.
§ 1º - O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação.
§ 2º - Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá
à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (artigo 97) ou em
juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.
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COMPANHIA ABERTA E FECHADA
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores
mobiliários. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão
de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado
sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303,
de 2001)
§ 3º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em
categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada
categoria. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente
poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a
sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a
totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor
de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada
ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de
mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações
no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão
de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o
disposto no art. 4º-A. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 5º - Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por
cento) do total das ações emitidas pela companhia, a assembléia-geral poderá deliberar
o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o § 4º, desde que deposite em
estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição
dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no § 6º do
art. 44. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 6º - O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia
aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada
espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será
obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição
da totalidade das ações remanescentes no mercado. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 4º-A - Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das
ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que
convoquem assembléia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado,
para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para
efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no § 4º do art. 4º.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias da divulgação
do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de
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Arts. 4º-A a 8º

convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo
ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a
assembléia quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido
de convocação. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração e as em tesouraria. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem
a seu favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja
inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no art. 4º e neste
artigo, e fixar prazos para a eficácia desta revisão. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
SEÇÃO I
VALOR
FIXAÇÃO NO ESTATUTO E MOEDA
Art. 5º - O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional.
Parágrafo único - A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida
anualmente (artigo 167).
ALTERAÇÃO
Art. 6º - O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos
desta Lei e do estatuto social (artigos 166 a 174).
SEÇÃO II
FORMAÇÃO
DINHEIRO E BENS
Art. 7º - O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer
espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
AVALIAÇÃO
Art. 8º - A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada,
nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por
um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença desubscritores
que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com
qualquer número.
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§ 1º - Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a
indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído
com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembléia que
conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.
§ 2º - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens incorporar-se-ão
ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades
necessárias à respectiva transmissão.
§ 3º - Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação
aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.
§ 4º - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima
do que lhes tiver dado o subscritor.
§ 5º - Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115.
§ 6º - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e
terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem
prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.
TRANSFERÊNCIA DOS BENS
Art. 9º - Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia
a título de propriedade.
RESPONSABILIDADE DO SUBSCRITOR
Art. 10 - A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens
para a formação do capital social será idêntica à do vendedor.
Parágrafo único - Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor.
CAPÍTULO III
AÇÕES
SEÇÃO I
NÚMERO E VALOR NOMINAL
FIXAÇÃO NO ESTATUTO
Art. 11 - O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal.
§ 1º - Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais
classes de ações preferenciais com valor nominal.
§ 2º - O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia.
§ 3º - O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo
fixado pela Comissão de Valores Mobiliários.
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ALTERAÇÃO
Art. 12 - O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos
de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento
ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta Lei.
SEÇÃO II
PREÇO DE EMISSÃO
AÇÕES COM VALOR NOMINAL
Art. 13 - É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal.
§ 1º - A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2º - A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de
capital (artigo 182, § 1º).
AÇÕES SEM VALOR NOMINAL
Art. 14 - O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição
da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembléia-geral ou pelo
conselho de administração (artigos 166 e 170, § 2º).
Parágrafo único - O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de
reserva de capital; na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital, somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação.
SEÇÃO III
ESPÉCIES E CLASSES
ESPÉCIES
Art. 15 - As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus
titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.
§ 1º - As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia
aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes.
§ 2º - O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações
emitidas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
AÇÕES ORDINÁRIAS
Art. 16 - As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas, em
função de:
I - conversibilidade em ações preferenciais; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
II - exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
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III - direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos
administrativos. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
Parágrafo único - A alteração do estatuto na parte em que regula a diversidade de classes,
se não for expressamente prevista, e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas.
AÇÕES PREFERENCIAIS
Art. 17 - As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II. (Incluído
pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com
prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício
deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se
a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens: (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de
acordo com o seguinte critério: (Incluído dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso correspondente a,
no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação; e (Incluída dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias,
depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea a; ou (Incluída dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento)
maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou (Incluído dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
III - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições
previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
(Incluído dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Deverão constar do estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além
das previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em
prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a
ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo
participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas
assegurado dividendo igual ao mínimo. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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§ 5º - Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou restringir
o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros (art. 169). (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 6º - O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das
reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 7º - Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de
classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social
poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da
assembléia-geral nas matérias que especificar. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
VANTAGENS POLÍTICAS
Art. 18 - O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito
de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração.
Parágrafo único - O estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar à aprovação, em assembléia especial, dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais.
REGULAÇÃO NO ESTATUTO
Art. 19 - O estatuto da companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou
preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e
poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações
de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.
SEÇÃO IV
FORMA
Art. 20 - As ações devem ser nominativas. (Redação dada pela Lei nº 8.021, de 1990)
AÇÕES NÃO-INTEGRALIZADAS
Art. 21 - Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obrigatoriamente forma
nominativa ou endossável até o integral pagamento do preço de emissão.
DETERMINAÇÃO NO ESTATUTO
Art. 22 - O estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma.
Parágrafo único - As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos uma das classes
de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, serão
obrigatoriamente conversíveis, à vontade do acionista, em nominativas endossáveis.
SEÇÃO V
CERTIFICADOS
EMISSÃO
Art. 23 - A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas
as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia.
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§ 1º - A infração do disposto neste artigo importa nulidade do certificado e responsabilidade
dos infratores.
§ 2º - Os certificados das ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, só poderão
ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens, ou
de realizados os créditos.
§ 3º - A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida
pelo acionista.
REQUISITOS
Art. 24 - Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes
declarações:
I - denominação da companhia, sua sede e prazo de duração;
II - o valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de ações em que
se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que não têm valor nominal;
III - nas companhias com capital autorizado, o limite da autorização, em número de ações
ou valor do capital social;
IV - o número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se houver, as
vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que as
ações estiverem sujeitas;
V - o número de ordem do certificado e da ação, e a espécie e classe a que pertence;
VI - os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver;
VII - a época e o lugar da reunião da assembléia-geral ordinária;
VIII - a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação de seus atos
constitutivos;
IX - o nome do acionista; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
X - o débito do acionista e a época e o lugar de seu pagamento, se a ação não estiver
integralizada; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
XI - a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores, ou do agente emissor
de certificados (art. 27). (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - A omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista direito à indenização
por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os certificados
tenham sido emitidos.
§ 2º - Os certificados de ações emitidas por companhias abertas podem ser assinados por dois
mandatários com poderes especiais, ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
TÍTULOS MÚLTIPLOS E CAUTELAS
Art. 25 - A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do artigo 24, emitir certificados de
múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representam.
Parágrafo único - Os títulos múltiplos das companhias abertas obedecerão à padronização
de número de ações fixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
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CUPÕES
Art. 26 - Aos certificados das ações ao portador podem ser anexados cupões relativos a
dividendos ou outros direitos.
Parágrafo único - Os cupões conterão a denominação da companhia, a indicação do lugar da
sede, o número de ordem do certificado, a classe da ação e o número de ordem do cupão.
AGENTE EMISSOR DE CERTIFICADOS
Art. 27 - A companhia pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e
transferência de ações e a emissão dos certificados com instituição financeira autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço.
§ 1º - Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos
aos registros e emitir certificados.
§ 2º - O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores
mobiliários feitas pela companhia.
§ 3º - Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia deverão ser
numerados seguidamente, mas a numeração das ações será facultativa.
SEÇÃO VI
PROPRIEDADE E CIRCULAÇÃO
INDIVISIBILIDADE
Art. 28 - A ação é indivisível em relação à companhia.
Parágrafo único - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
NEGOCIABILIDADE
Art. 29 - As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% (trinta por cento) do preço de emissão.
Parágrafo único - A infração do disposto neste artigo importa na nulidade do ato.
NEGOCIAÇÃO COM AS PRÓPRIAS AÇÕES
Art. 30 - A companhia não poderá negociar com as próprias ações.
§ 1º - Nessa proibição não se compreendem:
a) as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei;
b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do
saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação;
c) a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea b e mantidas em tesouraria;
d) a compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em dinheiro, de parte do
valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída.
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§ 2º - A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la
à prévia autorização em cada caso.
§ 3º - A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, salvo para assegurar
a gestão dos seus administradores.
§ 4º - As ações adquiridas nos termos da alínea b do § 1º, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto.
§ 5º - No caso da alínea d do § 1º, as ações adquiridas serão retiradas definitivamente de
circulação.
AÇÕES NOMINATIVAS
Art. 31 - A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do
acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas” ou pelo extrato que seja fornecido
pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus
legítimos representantes.
§ 2º - A transferência das ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro
título, somente se fará mediante averbação no livro de “Registro de Ações Nominativas”, à
vista de documento hábil, que ficará em poder da companhia.
§ 3º - Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade
corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores.
AÇÕES ENDOSSÁVEIS
Art. 32 - (Revogado pela Lei nº 8.021, de 1990)

AÇÕES AO PORTADOR
Art. 33 - (Revogado pela Lei nº 8.021, de 1990)
AÇÕES ESCRITURAIS
Art. 34 - O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da
companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito, em
nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados.
§ 1º - No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação.
§ 2º - Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários
podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. (Redação
dada pela Lei nº 12.810, de 2013)
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§ 3º - A companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou
irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso
contra a instituição depositária.
Art. 35 - A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito
das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária.
§ 1º - A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição
depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de
ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de autorização ou ordem
judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição.
§ 2º - A instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de depósito das
ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo mês em que for movimentada
e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano.
§ 3º - O estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do
serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.
LIMITAÇÕES À CIRCULAÇÃO
Art. 36 - O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações
nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou
da maioria dos acionistas.
Parágrafo único - A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de
averbação no livro de “Registro de Ações Nominativas”.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS
Art. 37 - A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que
suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender, por períodos que não
ultrapassem, cada um, 15 (quinze) dias, nem o total de 90 (noventa) dias durante o ano,
os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência das
ações negociadas em bolsa anteriormente ao início do período de suspensão.
PERDA OU EXTRAVIO
Art. 38 - O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável
poderá, justificando a propriedade e a perda ou extravio, promover, na forma da lei processual, o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de novo certificado.
§ 1º - Somente será admitida a anulação e substituição de certificado ao portador ou endossado em branco à vista da prova, produzida pelo titular, da destruição ou inutilização
do certificado a ser substituído.
§ 2º - Até que o certificado seja recuperado ou substituído, as transferências poderão ser
averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do titular, para satisfazer dividendo
e demais direitos, garantia idônea de sua eventual restituição.
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SEÇÃO VII
CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS REAIS E OUTROS ÔNUS
PENHOR
Art. 39 - O penhor ou caução de ações se constitui pela averbação do respectivo instrumento no livro de Registro de Ações Nominativas. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - O penhor da ação escritural se constitui pela averbação do respectivo instrumento
nos livros da instituição financeira, a qual será anotada no extrato da conta de depósito
fornecido ao acionista.
§ 2º - Em qualquer caso, a companhia, ou a instituição financeira, tem o direito de exigir,
para seu arquivo, um exemplar do instrumento de penhor.
OUTROS DIREITOS E ÔNUS
Art. 40 - O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas
ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados:
I - se nominativa, no livro de “Registro de Ações Nominativas”;
II - se escritural, nos livros da instituição financeira, que os anotará no extrato da conta de
depósito fornecida ao acionista. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
Parágrafo único - Mediante averbação nos termos deste artigo, a promessa de venda da
ação e o direito de preferência à sua aquisição são oponíveis a terceiros.
SEÇÃO VIII
CUSTÓDIA DE AÇÕES FUNGÍVEIS
Art. 41 - A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços de
custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e classe
da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição
depositária a propriedade fiduciária das ações. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao
depositante a quantidade de ações recebidas, com as modificações resultantes de alterações no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente
do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito. (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos demais valores mobiliários.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora:
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - imediatamente, o nome do proprietário efetivo quando houver qualquer evento societário
que exija a sua identificação; e (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - no prazo de até 10 (dez) dias, a contratação da custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado entre
o proprietário das ações e a instituição depositária. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
244

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

Arts. 41 a 43

§ 5º - A instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o acionista e
terceiros pelo descumprimento de suas obrigações. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
REPRESENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE
Art. 42 - A instituição financeira representa, perante a companhia, os titulares das ações
recebidas em custódia nos termos do artigo 41, para receber dividendos e ações bonificadas
e exercer direito de preferência para subscrição de ações.
§ 1º - Sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de ações e, em qualquer
caso, ao menos uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos
depositantes de ações recebidas nos termos deste artigo, assim como a quantidade de
ações de cada um. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - O depositante pode, a qualquer tempo, extinguir a custódia e pedir a devolução dos
certificados de suas ações.
§ 3º - A companhia não responde perante o acionista nem terceiros pelos atos da instituição
depositária das ações.
SEÇÃO IX
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES
Art. 43 - A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados (art. 27) pode emitir título representativo das ações que receber em depósito, do qual
constarão: (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
I - o local e a data da emissão;
II - o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes;
III - a denominação “Certificado de Depósito de Ações”;
IV - a especificação das ações depositadas;
V - a declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos casos
de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de depósito,
contra apresentação deste;
VI - o nome e a qualificação do depositante;
VII - o preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações depositadas;
VIII - o lugar da entrega do objeto do depósito.
§ 1º - A instituição financeira responde pela origem e autenticidade dos certificados das
ações depositadas.
§ 2º - Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor
de resgate ou de amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro,
busca ou apreensão, ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do
certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por
obrigação do seu titular.
§ 3º - Os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser mantidos sob
o sistema escritural. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
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§ 4º - Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular, e por sua conta,
ser desdobrados ou grupados.
§ 5º - Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que regulam o
endosso de títulos cambiários.
SEÇÃO X
RESGATE, AMORTIZAÇÃO E REEMBOLSO
RESGATE E AMORTIZAÇÃO
Art. 44 - O estatuto ou a assembléia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de
lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e
o modo de proceder-se à operação.
§ 1º - O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente
de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.
§ 2º - A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia.
§ 3º - A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou
só uma delas.
§ 4º - O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma
classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41, a
instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra
forma não estiver prevista no contrato de custódia.
§ 5º - As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo estatuto ou pela assembléia-geral que deliberar a
amortização; em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas
só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não a amortizadas valor
igual ao da amortização, corrigido monetariamente.
§ 6º - Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais
classes só será efetuado se, em assembléia especial convocada para deliberar essa matéria
específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações
da(s) classe(s) atingida(s). (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
REEMBOLSO
Art. 45 - O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia
paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações.
§ 1º - O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que,
entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último
balanço aprovado pela assembléia-geral, observado o disposto no § 2º, se estipulado com
base no valor econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º). (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - Se a deliberação da assembléia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da
data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente
com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo.
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Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado com base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo
no prazo de 120 (cento e vinte), dias a contar da data da deliberação da assembléia-geral.
§ 3º - Se o estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será
o determinado por três peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os
requisitos do § 1º do art. 8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 4º - Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sêxtupla ou tríplice,
respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembléia-geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se
computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie
ou classe, o direito a um voto. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 5º - O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a
legal, e nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
§ 6º - Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da assembléia, não
forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital
social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos
da administração convocar a assembléia-geral, dentro de cinco dias, para tomar conhecimento daquela redução. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 7º - Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e
os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos
anteriormente à data da publicação da ata da assembléia. As quantias assim atribuídas
aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão
integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros.
(Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 8º - Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capital social, o
reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar
para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do
reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa
parte do passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas
cujas ações tenham sido reembolsadas. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
CAPÍTULO IV
PARTES BENEFICIÁRIAS
CARACTERÍSTICAS
Art. 46 - A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal
e estranhos ao capital social, denominados “partes beneficiárias”.
§ 1º - As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra
a companhia, consistente na participação nos lucros anuais (artigo 190).
§ 2º - A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para formação de reserva
para resgate, se houver, não ultrapassará 0,1 (um décimo) dos lucros.
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§ 3º - É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo
o de fiscalizar, nos termos desta Lei, os atos dos administradores.
§ 4º - É proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias.
EMISSÃO
Art. 47 - As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas pelo estatuto ou pela assembléia-geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas
ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia.
Parágrafo único - É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
RESGATE E CONVERSÃO
Art. 48 - O estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias e, sempre que
estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim.
§ 1º - O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as
destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não
poderá ultrapassar 10 (dez) anos.
§ 2º - O estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante
capitalização de reserva criada para esse fim.
§ 3º - No caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes
beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo até a importância da
reserva para resgate ou conversão.
CERTIFICADOS
Art. 49 - Os certificados das partes beneficiárias conterão:
I - a denominação “parte beneficiária”;
II - a denominação da companhia, sua sede e prazo de duração;
III - o valor do capital social, a data do ato que o fixou e o número de ações em que se divide;
IV - o número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respectivo número de ordem;
V - os direitos que lhes serão atribuídos pelo estatuto, o prazo de duração e as condições
de resgate, se houver;
VI - a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos
constitutivos;
VII - o nome do beneficiário; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VIII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores. (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)
FORMA, PROPRIEDADE, CIRCULAÇÃO E ÔNUS
Art. 50 - As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o
disposto nas seções V a VII do Capítulo III. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
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§ 1º - As partes beneficiárias serão registradas em livros próprios, mantidos pela companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado,
nos termos do artigo 43.
MODIFICAÇÃO DOS DIREITOS
Art. 51 - A reforma do estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes
beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares,
reunidos em assembléia-geral especial.
§ 1º - A assembléia será convocada, através da imprensa, de acordo com as exigências para
convocação das assembléias de acionistas, com 1 (um) mês de antecedência, no mínimo.
Se, após 2 (duas) convocações, deixar de instalar-se por falta de número, somente 6
(seis) meses depois outra poderá ser convocada.
§ 2º - Cada parte beneficiária dá direito a 1 (um) voto, não podendo a companhia votar
com os títulos que possuir em tesouraria.
§ 3º - A emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no que couber, o disposto nos artigos 66 a 71.
CAPÍTULO V
DEBÊNTURES
CARACTERÍSTICAS
Art. 52 - A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito
de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do
certificado. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO I
DIREITO DOS DEBENTURISTAS
EMISSÕES E SÉRIES
Art. 53 - A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures, e cada emissão
pode ser dividida em séries.
Parágrafo único - As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a
seus titulares os mesmos direitos.
VALOR NOMINAL
Art. 54 - A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos
de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado
em moeda estrangeira.
§ 1º - A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados para correção de títulos da dívida pública, na variação da taxa cambial
ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
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§ 2º - A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber
o pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em
moeda ou em bens avaliados nos termos do art. 8º. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
VENCIMENTO, AMORTIZAÇÃO E RESGATE
Art. 55 - A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série.
§ 1º - A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 2º - O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito: (Redação dada pela
Lei nº 12.431, de 2011).
I - mediante sorteio; ou (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
II - se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal, por compra no
mercado organizado de valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 3º - É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão: (Redação dada pela
Lei nº 12.431, de 2011).
I - por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras; ou (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
II - por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 4º - A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos
de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras
condições previstas no título. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
JUROS E OUTROS DIREITOS
Art. 56 - A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação
no lucro da companhia e prêmio de reembolso.
CONVERSIBILIDADE EM AÇÕES
Art. 57 - A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que especificará:
I - as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações;
II - a espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida;
III - o prazo ou época para o exercício do direito à conversão;
IV - as demais condições a que a conversão acaso fique sujeita.
§ 1º - Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures
com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172.
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§ 2º - Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia aprovação dos
debenturistas, em assembléia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para:
a) mudar o objeto da companhia;
b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações
em que são conversíveis as debêntures.
SEÇÃO II
ESPÉCIES
Art. 58 - A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia.
§ 1º - A garantia flutuante assegura à debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia,
mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo.
§ 2º - As garantias poderão ser constituídas cumulativamente.
§ 3º - As debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de
emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da inscrição da
escritura de emissão; mas dentro da mesma emissão, as séries concorrem em igualdade.
§ 4º - A debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos
credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver,
em caso de liquidação da companhia.
§ 5º - A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro
de propriedade, assumida pela companhia na escritura de emissão, é oponível a terceiros,
desde que averbada no competente registro.
§ 6º - As debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de sociedades (artigo 265)
poderão ter garantia flutuante do ativo de 2 (duas) ou mais sociedades do grupo.
SEÇÃO III
CRIAÇÃO E EMISSÃO
COMPETÊNCIA
Art. 59 - A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da
assembléia-geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o estatuto:
I - o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em
séries, se for o caso;
II - o número e o valor nominal das debêntures;
III - as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver;
IV - as condições da correção monetária, se houver;
V - a conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão;
VI - a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate;
VII - a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do
prêmio de reembolso, se houver;
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VIII - o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures.
§ 1º - Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a emissão de
debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. (Redação
dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 2º - O estatuto da companhia aberta poderá autorizar o conselho de administração a,
dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das
debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, e as espécies e classes das
ações que poderão ser emitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 3º - A assembleia geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 4º - Nos casos não previstos nos §§ 1º e 2º, a assembleia geral pode delegar ao conselho
de administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do
caput e sobre a oportunidade da emissão. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
LIMITE DE EMISSÃO
Art. 60 - (Revogado pela Lei nº 12.431, de 2011).
ESCRITURA DE EMISSÃO
Art. 61 - A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos conferidos pelas
debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições.
§ 1º - A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoriamente a intervenção de
agente fiduciário dos debenturistas (artigos 66 a 70).
§ 2º - Cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à respectiva escritura.
§ 3º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusulas e condições
que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinadas à negociação
em bolsa ou no mercado de balcão, e recusar a admissão ao mercado da emissão que não
satisfaça a esses padrões.
REGISTRO
Art. 62 - Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenham sido satisfeitos os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - arquivamento, no registro do comércio, e publicação da ata da assembléia-geral,
ou do conselho de administração, que deliberou sobre a emissão; (Redação dada pela
Lei nº 10.303, de 2001)
II - inscrição da escritura de emissão no registro do comércio; (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
III - constituição das garantias reais, se for o caso.
§ 1º - Os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos causados à
companhia ou a terceiros por infração deste artigo.
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§ 2º - O agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os registros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades porventura existentes nos
registros promovidos pelos administradores da companhia; neste caso, o oficial do
registro notificará a administração da companhia para que lhe forneça as indicações e
documentos necessários.
§ 3º - Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos registros.
§ 4º - Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões de
debêntures, no qual serão anotadas as condições essenciais de cada emissão. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO IV
FORMA, PROPRIEDADE, CIRCULAÇÃO E ÔNUS
Art. 63 - As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o disposto nas
seções V a VII do Capítulo III. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos
do art. 43. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - A escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de
custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 41. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO V
CERTIFICADOS
REQUISITOS
Art. 64 - Os certificados das debêntures conterão:
I - a denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia;
II - a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos;
III - a data da publicação da ata da assembléia-geral que deliberou sobre a emissão;
IV - a data e ofício do registro de imóveis em que foi inscrita a emissão;
V - a denominação “Debênture” e a indicação da sua espécie, pelas palavras “com garantia
real”, “com garantia flutuante”, “sem preferência” ou “subordinada”;
VI - a designação da emissão e da série;
VII - o número de ordem;
VIII - o valor nominal e a cláusula de correção monetária, se houver, as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso, e a
época em que serão devidos;
IX - as condições de conversibilidade em ações, se for o caso;
X - o nome do debenturista; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
XI - o nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver; (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
253

Arts. 64 a 67

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

XII - a data da emissão do certificado e a assinatura de dois diretores da companhia; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
XIII - a autenticação do agente fiduciário, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)
TÍTULOS MÚLTIPLOS E CAUTELAS
Art. 65 - A companhia poderá emitir certificados de múltiplos de debêntures e, provisoriamente,
cautelas que as representem, satisfeitos os requisitos do artigo 64.
§ 1º - Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º - Nas condições previstas na escritura de emissão com nomeação de agente fiduciário,
os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou grupados.
SEÇÃO VI
AGENTE FIDUCIÁRIO DOS DEBENTURISTAS
REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES
Art. 66 - O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de
emissão das debêntures.
§ 1º - Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia
e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil,
tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros.
§ 2º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas no mercado o agente fiduciário, ou um dos agentes fiduciários, seja
instituição financeira.
§ 3º - Não pode ser agente fiduciário:
a) pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que
autorizado, nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
b) instituição financeira coligada à companhia emissora ou à entidade que subscreva a
emissão para distribuí-la no mercado, e qualquer sociedade por elas controlada;
c) credor, por qualquer título, da sociedade emissora, ou sociedade por ele controlada;
d) instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora;
e) pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque em situação de conflito de interesses
pelo exercício da função.
§ 4º - O agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, ficar impedido de
continuar a exercer a função deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e
pedir sua substituição.
SUBSTITUIÇÃO, REMUNERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 67 - A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração
do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Parágrafo único - A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício da função de
agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em
bolsa ou no mercado de balcão, podendo:
a) nomear substituto provisório, nos casos de vacância;
b) suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto, se deixar de cumprir
os seus deveres.
DEVERES E ATRIBUIÇÕES
Art. 68 - O agente fiduciário representa, nos termos desta Lei e da escritura de emissão,
a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora.
§ 1º - São deveres do agente fiduciário:
a) proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
de seus próprios bens;
b) elaborar relatório e colocá-lo anualmente a disposição dos debenturistas, dentro de 4
(quatro) meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos
relevantes ocorridos durante o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas
pela companhia, aos bens garantidores das debêntures e à constituição e aplicação do
fundo de amortização, se houver, do relatório constará, ainda, declaração do agente sobre
sua aptidão para continuar no exercício da função;
c) notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de qualquer inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas na escritura da emissão. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que
tratam as alíneas b e c do parágrafo anterior.
§ 3º - O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender
interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado, no caso de inadimplemento da companhia:
a) declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencidas
as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios;
b) executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas;
c) requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais;
d) representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da assembléia
dos debenturistas;
e) tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem os seus créditos.
§ 4º - O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que lhes causar
por culpa ou dolo no exercício das suas funções.
§ 5º - O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas será acrescido à dívida da companhia emissora,
gozará das mesmas garantias das debêntures e preferirá a estas na ordem de pagamento.
§ 6º - Serão reputadas não-escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem
os deveres, atribuições e responsabilidade do agente fiduciário previstos neste artigo.
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OUTRAS FUNÇÕES
Art. 69 - A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de
autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, manter em
custódia bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate.
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS E MODIFICAÇÃO DA ESCRITURA
Art. 70 - A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de
emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário.
Parágrafo único - O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das
cláusulas e condições da emissão.
SEÇÃO VII
ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS
Art. 71 - Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assembléia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas.
§ 1º - A assembléia de debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos
títulos em circulação, e pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º - Aplica-se à assembléia de debenturistas, no que couber, o disposto nesta Lei sobre
a assembléia-geral de acionistas.
§ 3º - A assembléia se instalará, em primeira convocação, com a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e, em segunda
convocação, com qualquer número.
§ 4º - O agente fiduciário deverá comparecer à assembléia e prestar aos debenturistas as
informações que lhe forem solicitadas.
§ 5º - A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das debêntures.
§ 6º - Nas deliberações da assembléia, a cada debênture caberá um voto.
SEÇÃO VIII
CÉDULA DE DEBÊNTURES
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
Art. 72 - As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse
tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures, com garantia própria,
que conferirão a seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os
juros nela estipulados. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - A cédula será nominativa, escritural ou não. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - O certificado da cédula conterá as seguintes declarações:
a) o nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus representantes;
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b) o número de ordem, o local e a data da emissão;
c) a denominação Cédula de Debêntures; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
d) o valor nominal e a data do vencimento;
e) os juros, que poderão ser fixos ou variáveis, e as épocas do seu pagamento;
f) o lugar do pagamento do principal e dos juros;
g) a identificação das debêntures-lastro, do seu valor e da garantia constituída; (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
h) o nome do agente fiduciário dos debenturistas;
i) a cláusula de correção monetária, se houver;
j) o nome do titular. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
SEÇÃO IX
EMISSÃO DE DEBÊNTURES NO ESTRANGEIRO
Art. 73 - Somente com a prévia aprovação do Banco Central do Brasil as companhias brasileiras
poderão emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no País.
§ 1º - Os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência sobre os créditos
por debêntures emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar
no País, salvo se a emissão tiver sido previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil
e o seu produto aplicado em estabelecimento situado no território nacional.
§ 2º - Em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o principal e os
encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil.
§ 3º - A emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os requisitos do artigo 62,
requer a inscrição, no registro de imóveis, do local da sede ou do estabelecimento, dos
demais documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticadas de acordo com a
lei aplicável, legalizadas pelo consulado brasileiro no exterior e acompanhados de tradução
em vernáculo, feita por tradutor público juramentado; e, no caso de companhia estrangeira,
o arquivamento no registro do comércio e publicação do ato que, de acordo com o estatuto
social e a lei do local da sede, tenha autorizado a emissão.
§ 4º - A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas no estrangeiro, depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários.
SEÇÃO X
EXTINÇÃO
Art. 74 - A companhia emissora fará, nos livros próprios, as anotações referentes à extinção
das debêntures, e manterá arquivados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, juntamente com os
documentos relativos à extinção, os certificados cancelados ou os recibos dos titulares das
contas das debêntures escriturais.
§ 1º - Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cancelamento dos
certificados.
§ 2º - Os administradores da companhia responderão solidariamente pelas perdas e danos
decorrentes da infração do disposto neste artigo.
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CAPÍTULO VI
BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
CARACTERÍSTICAS
Art. 75 - A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no
estatuto (artigo 168), títulos negociáveis denominados “Bônus de Subscrição”.
Parágrafo único - Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante
apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.
COMPETÊNCIA
Art. 76 - A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à assembléia-geral, se o estatuto não a atribuir ao conselho de administração.
EMISSÃO
Art. 77 - Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos,
como vantagem adicional, aos subscritos de emissões de suas ações ou debêntures.
Parágrafo único - Os acionistas da companhia gozarão, nos termos dos artigos 171 e 172,
de preferência para subscrever a emissão de bônus.
FORMA, PROPRIEDADE E CIRCULAÇÃO
Art. 78 - Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)
Parágrafo único - Aplica-se aos bônus de subscrição, no que couber, o disposto nas Seções V
a VII do Capítulo III.
CERTIFICADOS
Art. 79 - O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações:
I - as previstas nos números I a IV do artigo 24;
II - a denominação “Bônus de Subscrição”;
III - o número de ordem;
IV - o número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas, o preço de emissão ou os critérios para sua determinação;
V - a época em que o direito de subscrição poderá ser exercido e a data do término do
prazo para esse exercício;
VI - o nome do titular; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores. (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)
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CAPÍTULO VII
CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA
SEÇÃO I
REQUISITOS PRELIMINARES
Art. 80 - A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos
preliminares:
I - subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, de todas as ações em que se divide o
capital social fixado no estatuto;
II - realização, como entrada, de 10% (dez por cento), no mínimo, do preço de emissão
das ações subscritas em dinheiro;
III - depósito, no Banco do Brasil S/A., ou em outro estabelecimento bancário autorizado
pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro.
Parágrafo único - O disposto no número II não se aplica às companhias para as quais a lei
exige realização inicial de parte maior do capital social.
DEPÓSITO DA ENTRADA
Art. 81 - O depósito referido no número III do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador,
no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento das quantias, em nome do subscritor
e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após haver adquirido
personalidade jurídica.
Parágrafo único - Caso a companhia não se constitua dentro de 6 (seis) meses da data
do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores.
SEÇÃO II
CONSTITUIÇÃO POR SUBSCRIÇÃO PÚBLICA
REGISTRO DA EMISSÃO
Art. 82 - A constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro da
emissão na Comissão de Valores Mobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada
com a intermediação de instituição financeira.
§ 1º - O pedido de registro de emissão obedecerá às normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários e será instruído com:
a) o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento;
b) o projeto do estatuto social;
c) o prospecto, organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária.
§ 2º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o registro a modificações no
estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento,
ou inidoneidade dos fundadores.
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PROJETO DE ESTATUTO
Art. 83 - O projeto de estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os
contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias, e conterá as
normas pelas quais se regerá a companhia.
PROSPECTO
Art. 84 - O prospecto deverá mencionar, com precisão e clareza, as bases da companhia e
os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do empreendimento, e em especial:
I - o valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a existência ou não
de autorização para aumento futuro;
II - a parte do capital a ser formada com bens, a discriminação desses bens e o valor a
eles atribuídos pelos fundadores;
III - o número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capital; o valor nominal
das ações, e o preço da emissão das ações;
IV - a importância da entrada a ser realizada no ato da subscrição;
V - as obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura
companhia e as quantias já despendidas e por despender;
VI - as vantagens particulares, a que terão direito os fundadores ou terceiros, e o dispositivo
do projeto do estatuto que as regula;
VII - a autorização governamental para constituir-se a companhia, se necessária;
VIII - as datas de início e término da subscrição e as instituições autorizadas a receber as
entradas;
IX - a solução prevista para o caso de excesso de subscrição;
X - o prazo dentro do qual deverá realizar-se a assembléia de constituição da companhia,
ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso;
XI - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores, ou, se pessoa
jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de
ações que cada um houver subscrito,
XII - a instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de estatuto, com os documentos a que fizerem
menção, para exame de qualquer interessado.
LISTA, BOLETIM E ENTRADA
Art. 85 - No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará
a entrada e assinará a lista ou o boletim individual autenticados pela instituição autorizada
a receber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil,
profissão e documento de identidade, ou, se pessoa jurídica, pela firma ou denominação,
nacionalidade e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e
classe, se houver mais de uma, e o total da entrada.
Parágrafo único - A subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, por
carta à instituição, com as declarações prescritas neste artigo e o pagamento da entrada.
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
Art. 86 - Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores
convocarão a assembléia-geral que deverá:
I - promover a avaliação dos bens, se for o caso (artigo 8º);
II - deliberar sobre a constituição da companhia.
Parágrafo único - Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local da reunião e
serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicidade da oferta de subscrição.
ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO
Art. 87 - A assembléia de constituição instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda
convocação, com qualquer número.
§ 1º - Na assembléia, presidida por um dos fundadores e secretariada por subscritor, será
lido o recibo de depósito de que trata o número III do artigo 80, bem como discutido e
votado o projeto de estatuto.
§ 2º - Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto; a
maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto.
§ 3º - Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição
de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará
constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, à eleição dos administradores e fiscais.
§ 4º - A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela assembléia, será
assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem à validade das deliberações;
um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio.
SEÇÃO III
CONSTITUIÇÃO POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR
Art. 88 - A constituição da companhia por subscrição particular do capital pode fazer-se por
deliberação dos subscritores em assembléia-geral ou por escritura pública, considerando-se
fundadores todos os subscritores.
§ 1º - Se a forma escolhida for a de assembléia-geral, observar-se-á o disposto nos artigos
86 e 87, devendo ser entregues à assembléia o projeto do estatuto, assinado em duplicata
por todos os subscritores do capital, e as listas ou boletins de subscrição de todas as ações.
§ 2º - Preferida a escritura pública, será ela assinada por todos os subscritores, e conterá:
a) a qualificação dos subscritores, nos termos do artigo 85;
b) o estatuto da companhia;
c) a relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas;
d) a transcrição do recibo do depósito referido no número III do artigo 80;
e) a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital
social em bens (artigo 8º);
f) a nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos fiscais.
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SEÇÃO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 89 - A incorporação de imóveis para formação do capital social não exige escritura pública.
Art. 90 - O subscritor pode fazer-se representar na assembléia-geral ou na escritura pública
por procurador com poderes especiais.
Art. 91 - Nos atos e publicações referentes a companhia em constituição, sua denominação
deverá ser aditada da cláusula “em organização”.
Art. 92 - Os fundadores e as instituições financeiras que participarem da constituição por
subscrição pública responderão, no âmbito das respectivas atribuições, pelos prejuízos
resultantes da inobservância de preceitos legais.
Parágrafo único - Os fundadores responderão, solidariamente, pelo prejuízo decorrente de
culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à constituição.
Art. 93 - Os fundadores entregarão aos primeiros administradores eleitos todos os documentos,
livros ou papéis relativos à constituição da companhia ou a esta pertencentes.
CAPÍTULO VIII
FORMALIDADES COMPLEMENTARES DA CONSTITUIÇÃO, ARQUIVAMENTO E
PUBLICAÇÃO
Art. 94 - Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados
seus atos constitutivos.
COMPANHIA CONSTITUÍDA POR ASSEMBLÉIA
Art. 95 - Se a companhia houver sido constituída por deliberação em assembléia-geral,
deverão ser arquivados no registro do comércio do lugar da sede:
I - um exemplar do estatuto social, assinado por todos os subscritores (artigo 88, § 1º)
ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do estatuto e do prospecto, assinados
pelos fundadores, bem como do jornal em que tiverem sido publicados;
II - a relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo presidente da assembléia, dos
subscritores do capital social, com a qualificação, número das ações e o total da entrada
de cada subscritor (artigo 85);
III - o recibo do depósito a que se refere o número III do artigo 80;
IV - duplicata das atas das assembléias realizadas para a avaliação de bens quando for o
caso (artigo 8º);
V - duplicata da ata da assembléia-geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia (artigo 87).
COMPANHIA CONSTITUÍDA POR ESCRITURA PÚBLICA
Art. 96 - Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do instrumento.
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Arts. 97 a 100

REGISTRO DO COMÉRCIO
Art. 97 - Cumpre ao registro do comércio examinar se as prescrições legais foram observadas na constituição da companhia, bem como se no estatuto existem cláusulas contrárias
à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1º - Se o arquivamento for negado, por inobservância de prescrição ou exigência
legal ou por irregularidade verificada na constituição da companhia, os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a assembléia-geral para sanar a falta ou
irregularidade, ou autorizar as providências que se fizerem necessárias. A instalação e
funcionamento da assembléia obedecerão ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação
ser tomada por acionistas que representem, no mínimo, metade do capital social. Se a
falta for do estatuto, poderá ser sanada na mesma assembléia, a qual deliberará, ainda,
sobre se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores (artigo 92).
§ 2º - Com a 2ª via da ata da assembléia e a prova de ter sido sanada a falta ou irregularidade, o registro do comércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da
companhia.
§ 3º - A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no estatuto, será
arquivada no registro do comércio.
PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS
Art. 98 - Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, a publicação deles, bem como
a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
§ 1º - Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no registro do comércio.
§ 2º - A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro do comércio
em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição
no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a
formação do capital social (artigo 8º, § 2º).
§ 3º - A ata da assembléia-geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão,
mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada
pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público.
RESPONSABILIDADE DOS PRIMEIROS ADMINISTRADORES
Art. 99 - Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante acompanhia
pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares
à sua constituição.
Parágrafo único - A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos
primeiros administradores antes de cumpridas as formalidades de constituição, mas a
assembléia-geral poderá deliberar em contrário.
CAPÍTULO IX
LIVROS SOCIAIS
Art. 100 - A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante,
os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:
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I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação: (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
a) do nome do acionista e do número das suas ações;
b) das entradas ou prestações de capital realizado;
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia;
e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer
ônus que grave as ações ou obste sua negociação.
II - o livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento dos termos de
transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos
representantes;
III - o livro de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e o de “Transferência de Partes
Beneficiárias Nominativas”, se tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que
couber, o disposto nos números I e II deste artigo;
IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
V - o livro de Presença dos Acionistas; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de Atas das
Reuniões de Diretoria; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários,
serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I
a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento
do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários. (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste artigo
poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
ESCRITURAÇÃO DO AGENTE EMISSOR
Art. 101 - O agente emissor de certificados (art. 27) poderá substituir os livros referidos
nos incisos I a III do art. 100 pela sua escrituração e manter, mediante sistemas adequados,
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, os registros de propriedade das ações,
partes beneficiárias, debêntures e bônus de subscrição, devendo uma vez por ano preparar
lista dos seus titulares, com o número dos títulos de cada um, a qual será encadernada,
autenticada no registro do comércio e arquivada na companhia. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
§ 1º - Os termos de transferência de ações nominativas perante o agente emissor poderão
ser lavrados em folhas soltas, à vista do certificado da ação, no qual serão averbados a
transferência e o nome e qualificação do adquirente.
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§ 2º - Os termos de transferência em folhas soltas serão encadernados em ordem cronológica, em livros autenticados no registro do comércio e arquivados no agente emissor.
AÇÕES ESCRITURAIS
Art. 102 - A instituição financeira depositária de ações escriturais deverá fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, cópia dos extratos das contas de depósito das ações e
a lista dos acionistas com a quantidade das respectivas ações, que serão encadernadas em
livros autenticados no registro do comércio e arquivados na instituição financeira.
FISCALIZAÇÃO E DÚVIDAS NO REGISTRO
Art. 103 - Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e da constituição
de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emissão; nos casos dos artigos 27
e 34, essa atribuição compete, respectivamente, ao agente emissor de certificados e à
instituição financeira depositária das ações escriturais.
Parágrafo único - As dúvidas suscitadas entre o acionista, ou qualquer interessado, e a companhia,
o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária das ações escriturais, a
respeito das averbações ordenadas por esta Lei, ou sobre anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures, ou bônus de subscrição, nos livros de registro
ou transferência, serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas
pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito.
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA
Art. 104 - A companhia é responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por
vícios ou irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do art. 100.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
Parágrafo único - A companhia deverá diligenciar para que os atos de emissão e substituição de certificados, e de transferências e averbações nos livros sociais, sejam praticados
no menor prazo possível, não excedente do fixado pela Comissão de Valores Mobiliários,
respondendo perante acionistas e terceiros pelos prejuízos decorrentes de atrasos culposos.
EXIBIÇÃO DOS LIVROS
Art. 105 - A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente
sempre que, a requerimento de acionistas que representem, pelo menos, 5% (cinco por
cento) do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia.
CAPÍTULO X
ACIONISTAS
SEÇÃO I
OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O CAPITAL
CONDIÇÕES E MORA
Art. 106 - O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no estatuto ou no
boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas.
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§ 1º - Se o estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao
prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada,
mediante avisos publicados na imprensa, por 3 (três) vezes, no mínimo, fixando prazo,
não inferior a 30 (trinta) dias, para o pagamento.
§ 2º - O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no estatuto ou
boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao
pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o estatuto determinar, esta
não superior a 10% (dez por cento) do valor da prestação.
ACIONISTA REMISSO
Art. 107 - Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha:
I - promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo
108), processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil; ou
II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista.
§ 1º - Será havida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer estipulação do
estatuto ou do boletim de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste
artigo, mas o subscritor de boa-fé terá ação, contra os responsáveis pela estipulação, para
haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber.
§ 2º - A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social,
ou, se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso, por 3 (três) vezes, com
antecedência mínima de 3 (três) dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas
com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando
o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade.
§ 3º - É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender
a ação em bolsa de valores; a companhia poderá também promover a cobrança judicial se
as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar
para pagar os débitos do acionista.
§ 4º - Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a
integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas,
integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal; se não tiver lucros e reservas
suficientes, terá o prazo de 1 (um) ano para colocar as ações caídas em comisso, findo o
qual, não tendo sido encontrado comprador, a assembléia-geral deliberará sobre a redução
do capital em importância correspondente.
RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES
Art. 108 - Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis,
solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para
integralizar as ações transferidas.
Parágrafo único - Tal responsabilidade cessará, em relação a cada alienante, no fim de
2 (dois) anos a contar da data da transferência das ações.
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SEÇÃO II
DIREITOS ESSENCIAIS
Art. 109 - Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos
direitos de:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos
artigos 171 e 172; (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
§ 1º - As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.
§ 2º - Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus
direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral.
§ 3º - O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas
e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão
ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. (Incluído pela Lei
nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO III
DIREITO DE VOTO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 110 - A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral.
§ 1º - O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista.
§ 2º - É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações.
AÇÕES PREFERENCIAIS
Art. 111 - O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos
direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições,
observado o disposto no artigo 109.
§ 1º - As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a
companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos,
deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão
até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os
cumulativos em atraso.
§ 2º - Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as ações preferenciais com
direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito.
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§ 3º - O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a partir do término
da implantação do empreendimento inicial da companhia.
NÃO EXERCÍCIO DE VOTO PELAS AÇÕES AO PORTADOR
Art. 112 - Somente os titulares de ações nominativas endossáveis e escriturais poderão
exercer o direito de voto.
Parágrafo único - Os titulares de ações preferenciais ao portador que adquirirem direito de
voto de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 111, e enquanto dele gozarem,
poderão converter as ações em nominativas ou endossáveis, independentemente de autorização estatutária.
VOTO DAS AÇÕES EMPENHADAS E ALIENADAS FIDUCIARIAMENTE
Art. 113 - O penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de voto; será
lícito, todavia, estabelecer, no contrato, que o acionista não poderá, sem consentimento
do credor pignoratício, votar em certas deliberações.
Parágrafo único - O credor garantido por alienação fiduciária da ação não poderá exercer o
direito de voto; o devedor somente poderá exercê-lo nos termos do contrato.
VOTO DAS AÇÕES GRAVADAS COM USUFRUTO
Art. 114 - O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato
de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o
proprietário e o usufrutuário.
ABUSO DO DIREITO DE VOTO E CONFLITO DE INTERESSES
Art. 115 - O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á
abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de
obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo
de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação
de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
§ 2º - Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram para a
formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de
que trata o § 6º do artigo 8º.
§ 3º - o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto,
ainda que seu voto não haja prevalecido.
§ 4º - A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será
obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.
§ 5º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 6º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
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§ 7º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 8º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 9º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 10 - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO IV
ACIONISTA CONTROLADOR
DEVERES
Art. 116 - Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo
de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da companhia.
Parágrafo único - O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para
com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade
em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
Art. 116-A - O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de
acionistas, que elegerem membro do conselho de administração ou membro do conselho
fiscal, deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado
de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam
admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores
Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
RESPONSABILIDADE
Art. 117 - O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados
com abuso de poder.
§ 1º - São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional,
ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação
dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;
b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão
ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida,
em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia;
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas
ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo
a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores
mobiliários emitidos pela companhia;
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d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo
seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia,
sua ratificação pela assembléia-geral;
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual
tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento
pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que
justifique fundada suspeita de irregularidade.
h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. (Incluída dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal
responde solidariamente com o acionista controlador.
§ 3º - O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também
os deveres e responsabilidades próprios do cargo.
SEÇÃO V
ACORDO DE ACIONISTAS
Art. 118 - Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para
adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela
companhia quando arquivados na sua sede. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos.
§ 2º - Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade
no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117).
§ 3º - Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas.
§ 4º - As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa
ou no mercado de balcão.
§ 5º - No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à
assembléia-geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de
dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia.
§ 6º - O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva
somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 7º - O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo
superior ao constante do § 1º do art. 126 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 8º - O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia
não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente
arquivado. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 9º - O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da
companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas
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ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas,
assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista
ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro
eleito com os votos da parte prejudicada. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 10 - Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber
informações, quando solicitadas. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 11 - A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas
cláusulas. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO VI
REPRESENTAÇÃO DE ACIONISTA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR
Art. 119 - O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no País, representante com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento
nos preceitos desta Lei.
Parágrafo único - O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao
mandatário ou representante legal qualidade para receber citação judicial.
SEÇÃO VII
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITOS
Art. 120 - A assembléia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que
deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo
que cumprida a obrigação.
CAPÍTULO XI
ASSEMBLÉIA-GERAL
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 121 - A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto,
tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
Parágrafo único - Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância
em assembleia geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
(Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
COMPETÊNCIA PRIVATIVA
Art. 122 - Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada pela Lei nº 12.431,
de 2011).
I - reformar o estatuto social; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 59;
(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011) (Vide Lei nº 12.838, de 2013).
V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120); (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata. (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
Parágrafo único - Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata
poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador,
se houver, convocando-se imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a
matéria. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
COMPETÊNCIA PARA CONVOCAÇÃO
Art. 123 - Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado
o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral.
Parágrafo único - A assembléia-geral pode também ser convocada:
a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos no número V, do artigo 163;
b) por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta)
dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto;
c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando
os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação que
apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
d) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante, ou cinco
por cento, no mínimo, dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não
atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação de assembléia para instalação
do conselho fiscal. (Incluída pela Lei nº 9.457, de 1997)
MODO DE CONVOCAÇÃO E LOCAL
Art. 124 - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de
reforma do estatuto, a indicação da matéria.
§ 1º - A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita: (Redação da pela Lei
nº10.303, de 2001)
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I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo
da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; (Incluído
pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze)
dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Salvo motivo de força maior, a assembléia-geral realizar-se-á no edifício onde a
companhia tiver a sede; quando houver de efetuar-se em outro, os anúncios indicarão,
com clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora da localidade
da sede.
§ 3º - Nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% (cinco por cento), ou
mais, do capital social, será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com
a antecedência prevista no § 1º, desde que o tenha solicitado, por escrito, à companhia,
com a indicação do endereço completo e do prazo de vigência do pedido, não superior
a 2 (dois) exercícios sociais, e renovável; essa convocação não dispensa a publicação do
aviso previsto no § 1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver, dos administradores da companhia, indenização pelos prejuízos sofridos.
§ 4º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular
a assembléia-geral a que comparecerem todos os acionistas.
§ 5º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão
fundamentada de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia:
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - aumentar, para até 30 (trinta) dias, a contar da data em que os documentos relativos
às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas, o prazo de
antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral de
companhia aberta, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade,
exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas;(Incluído
pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedência da convocação
de assembléia-geral extraordinária de companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as
propostas a serem submetidas à assembléia e, se for o caso, informar à companhia, até
o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à assembléia viola dispositivos legais ou regulamentares. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 6º - As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa de valores
deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação da assembléia, à bolsa
de valores em que suas ações forem mais negociadas, os documentos postos à disposição
dos acionistas para deliberação na assembléia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
“QUORUM” DE INSTALAÇÃO
Art. 125 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a assembléia-geral instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um
quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação instalar-se-á com
qualquer número.
Parágrafo único - Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à assembléia-geral
e discutir a matéria submetida à deliberação.
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LEGITIMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
Art. 126 - As pessoas presentes à assembléia deverão provar a sua qualidade de acionista,
observadas as seguintes normas:
I - os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, documento hábil de sua identidade;
II - os titulares de ações escriturais ou em custódia nos termos do art. 41, além do documento
de identidade, exibirão, ou depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante
expedido pela instituição financeira depositária. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
III - os titulares de ações ao portador exibirão os respectivos certificados, ou documento
de depósito nos termos do número II;
IV - os titulares de ações escriturais ou em custódia nos termos do artigo 41, além do
documento de identidade, exibirão, ou depositarão na companhia, se o estatuto o exigir,
comprovante expedido pela instituição financeira depositária.
§ 1º - O acionista pode ser representado na assembléia-geral por procurador constituído
há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado;
na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
§ 2º - O pedido de procuração, mediante correspondência, ou anúncio publicado, sem
prejuízo da regulamentação que, sobre o assunto vier a baixar a Comissão de Valores
Mobiliários, deverá satisfazer aos seguintes requisitos:
a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
b) facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indicação de outro
procurador para o exercício desse voto;
c) ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços constem da companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 3º - É facultado a qualquer acionista, detentor de ações, com ou sem voto, que represente
meio por cento, no mínimo, do capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas,
para os fins previstos no § 1º, obedecidos sempre os requisitos do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 4º - Têm a qualidade para comparecer à assembléia os representantes legais dos acionistas.
LIVRO DE PRESENÇA
Art. 127 - Antes de abrir-se a assembléia, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”,
indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe
das ações de que forem titulares.
Parágrafo único - Considera-se presente em assembleia geral, para todos os efeitos desta
Lei, o acionista que registrar a distância sua presença, na forma prevista em regulamento
da Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
MESA
Art. 128 - Os trabalhos da assembléia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do estatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.
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“QUORUM” DAS DELIBERAÇÕES
Art. 129 - As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
§ 1º - O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido para certas
deliberações, desde que especifique as matérias.
§ 2º - No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não
contiver norma diversa, a assembléia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em
cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia.
ATA DA ASSEMBLÉIA
Art. 130 - Dos trabalhos e deliberações da assembléia será lavrada, em livro próprio, ata
assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações
tomadas na assembléia. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
§ 1º - A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que:
a) os documentos ou propostas submetidos à assembléia, assim como as declarações de
voto ou dissidência, referidos na ata, sejam numerados seguidamente, autenticados pela
mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia;
b) a mesa, a pedido de acionista interessado, autentique exemplar ou cópia de proposta,
declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado.
§ 2º - A assembléia-geral da companhia aberta pode autorizar a publicação de ata com
omissão das assinaturas dos acionistas.
§ 3º - Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo § 1º, poderá ser publicado apenas
o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas.
ESPÉCIES DE ASSEMBLÉIA
Art. 131 - A assembléia-geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no
artigo 132, e extraordinária nos demais casos.
Parágrafo único - A assembléia-geral ordinária e a assembléia-geral extraordinária poderão
ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas
em ata única.
SEÇÃO II
ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA
OBJETO
Art. 132 - Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício
social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
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II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 133 - Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada
para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista
no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias
desses documentos.
§ 2º - A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por
escrito, nas condições previstas no § 3º do artigo 124.
§ 3º - Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V,
serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização
da assembléia-geral. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - A assembléia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a
falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas
é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembléia.
§ 5º - A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere
este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembléia-geral ordinária.
PROCEDIMENTO
Art. 134 - Instalada a assembléia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se
houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.
§ 1º - Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente,
se houver, deverão estar presentes à assembléia para atender a pedidos de esclarecimentos
de acionistas, mas os administradores não poderão votar, como acionistas ou procuradores,
os documentos referidos neste artigo.
§ 2º - Se a assembléia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos
acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do
conselho fiscal ou auditor independente.
§ 3º - A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
§ 4º - Se a assembléia aprovar as demonstrações financeiras com modificação no montante do
lucro do exercício ou no valor das obrigações da companhia, os administradores promoverão,
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dentro de 30 (trinta) dias, a republicação das demonstrações, com as retificações deliberadas
pela assembléia; se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr
aprovação (artigo 176, § 3º), as modificações introduzidas constarão da ata da assembléia.
§ 5º - A ata da assembléia-geral ordinária será arquivada no registro do comércio e publicada.
§ 6º - As disposições do § 1º, segunda parte, não se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas.
SEÇÃO III
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
REFORMA DO ESTATUTO
Art. 135 - A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem
2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em
segunda com qualquer número.
§ 1º - Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de
cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a
terceiros de boa-fé.
§ 2º - Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2º
e no artigo 98 e seu § 1º.
§ 3º - Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária
deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação
do primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
“QUORUM” QUALIFICADO
Art. 136 - É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo,
das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia
cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para
deliberação sobre: (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes,
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos
ou autorizados pelo estatuto; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma
ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
III - redução do dividendo obrigatório; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
V - participação em grupo de sociedades (art. 265); (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VI - mudança do objeto da companhia; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VII - cessação do estado de liquidação da companhia; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
VIII - criação de partes beneficiárias; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
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IX - cisão da companhia; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
X - dissolução da companhia. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da
ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe
de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum previsto neste
artigo no caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado,
e cujas 3 (três) últimas assembléias tenham sido realizadas com a presença de acionistas
representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da
Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação
com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação.
§ 3º - O disposto no § 2º deste artigo aplica-se também às assembléias especiais de
acionistas preferenciais de que trata o § 1º. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e
II, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação
pela assembléia especial prevista no § 1º. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
DIREITO DE RETIRADA
Art. 137 - A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas
ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de
ações de espécie ou classe prejudicadas; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
II - nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação
de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver:
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre
índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no
mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores
Mobiliários; e (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades
sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
III - no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar:
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade
cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade
cindida; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)
b) redução do dividendo obrigatório; ou (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)
c) participação em grupo de sociedades; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)
IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembléia-geral; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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V - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1º) será
contado da publicação da respectiva ata; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
VI - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto
no § 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral. (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações
preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que,
comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da
assembléia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput
deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a
deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do
caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da
assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar
a assembléia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento
do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada
porá em risco a estabilidade financeira da empresa. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado. (Incluído
pela Lei nº 9.457, de 1997)
CAPÍTULO XII
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Art. 138 - A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao
conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
§ 1º - O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação
da companhia privativa dos diretores.
§ 2º - As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho
de administração.
Art. 139 - As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não
podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPOSIÇÃO
Art. 140 - O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos
pela assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer:
I - o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o processo de escolha e
substituição do presidente do conselho pela assembléia ou pelo próprio conselho; (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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II - o modo de substituição dos conselheiros;
III - o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição;
IV - as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que deliberará por
maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum qualificado para certas deliberações,
desde que especifique as matérias. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
Parágrafo único - O estatuto poderá prever a participação no conselho de representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela
empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)
VOTO MÚLTIPLO
Art. 141 - Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no
mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no
estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de
cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
§ 1º - A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da assembléia-geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da
assembléia informar previamente aos acionistas, à vista do “Livro de Presença”, o número
de votos necessários para a eleição de cada membro do conselho.
§ 2º - Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova
votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no § 1º, in fine.
§ 3º - Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do conselho de administração pela assembléia-geral importará destituição dos
demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, não havendo
suplente, a primeira assembléia-geral procederá à nova eleição de todo o conselho.
§ 4º - Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em separado na assembléia-geral, excluído o acionista controlador,
a maioria dos titulares, respectivamente: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo
menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e (Incluído pela Lei
nº 10.303, de 2001)
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que
não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 5º - Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o
quorum exigido nos incisos I e II do § 4º, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem
em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração, observando-se,
nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4º. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 6º - Somente poderão exercer o direito previsto no § 4º os acionistas que comprovarem
a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de 3 (três)
meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da assembléia-geral. (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)
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§ 7º - Sempre que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração se der pelo
sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a
prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas
vinculados por acordo de votos que detenham mais do que 50% (cinqüenta por cento) das
ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos
pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que,
segundo o estatuto, componha o órgão. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 8º - A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem
a prerrogativa a que se refere o § 4º. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 9º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
COMPETÊNCIA
Art. 142 - Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o
que a respeito dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição; (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não
circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
§ 1º - Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante
terceiros. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente
fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4º, se houver. (Incluído
pela Lei nº 10.303, de 2001)
SEÇÃO II
DIRETORIA
COMPOSIÇÃO
Art. 143 - A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral,
devendo o estatuto estabelecer:
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I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos;
II - o modo de sua substituição;
III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição;
IV - as atribuições e poderes de cada diretor.
§ 1º - Os membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão
ser eleitos para cargos de diretores.
§ 2º - O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de competência dos diretores, sejam tomadas em reunião da diretoria.
REPRESENTAÇÃO
Art. 144 - No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração
(artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da
companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.
Parágrafo único - Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir
mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandatojudicial, poderá
ser por prazo indeterminado.
SEÇÃO III
ADMINISTRADORES
NORMAS COMUNS
Art. 145 - As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração,
deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores.
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS
Art. 146 - Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais,
devendo os diretores ser residentes no País. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 1º - A ata da assembléia-geral ou da reunião do conselho de administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos eleitos, devendo
ser arquivada no registro do comércio e publicada. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no País, com poderes para receber citação em ações
contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de
validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de
gestão do conselheiro. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 147 - Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a assembléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os
necessários comprovantes, dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social.
§ 1º - São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas
por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
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§ 2º - São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 3º - O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
assembléia-geral, aquele que: (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado,
em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e (Incluído pela Lei
nº 10.303, de 2001)
II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - A comprovação do cumprimento das condições previstas no § 3º será efetuada por
meio de declaração firmada pelo conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão
de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos arts. 145 e 159, sob as penas da lei.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
GARANTIA DA GESTÃO
Art. 148 - O estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de administrador deva ser assegurado, pelo titular ou por terceiro, mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia.
Parágrafo único - A garantia só será levantada após aprovação das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo.
INVESTIDURA
Art. 149 - Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria,
conforme o caso.
§ 1º - Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver
sido eleito. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos
um domicílio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos
administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante
comunicação por escrito à companhia. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
SUBSTITUIÇÃO E TÉRMINO DA GESTÃO
Art. 150 - No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário
do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a
primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral
será convocada para proceder a nova eleição.
§ 1º - No caso de vacância de todos os cargos do conselho de administração, compete à
diretoria convocar a assembléia-geral.
§ 2º - No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver conselho
de administração, compete ao conselho fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer acionista,
convocar a assembléia-geral, devendo o representante de maior número de ações praticar,
até a realização da assembléia, os atos urgentes de administração da companhia.
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§ 3º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.
§ 4º - O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a
investidura dos novos administradores eleitos.
RENÚNCIA
Art. 151 - A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o
momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a
terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão
ser promovidos pelo renunciante.
REMUNERAÇÃO
Art. 152 - A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em
conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro
da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2º - Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em
relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202.
SEÇÃO IV
DEVERES E RESPONSABILIDADES
DEVER DE DILIGÊNCIA
Art. 153 - O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.
FINALIDADE DAS ATRIBUIÇÕES E DESVIO DE PODER
Art. 154 - O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público
e da função social da empresa.
§ 1º - O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia,
os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos
que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2º - É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por
empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade
em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
284

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

Arts. 154 a 156

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§ 3º - As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão
à companhia.
§ 4º - O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa,
tendo em vista suas responsabilidades sociais.
DEVER DE LEALDADE
Art. 155 - O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre
os seus negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção
de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de
interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia,
ou que esta tencione adquirir.
§ 1º - Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre
qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado,
obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores
mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem,
vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2º - O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer
através de subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3º - A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com
infração do disposto nos §§ 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas
e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.
§ 4º - É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer
pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para
outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
CONFLITO DE INTERESSES
Art. 156 - É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de
reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1º - Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no
mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.
§ 2º - O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador
interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
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DEVER DE INFORMAR
Art. 157 - O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse,
o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo
grupo, de que seja titular. (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
§ 1º - O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social:
a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas,
ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras
pessoas, no exercício anterior;
b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior;
c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja
recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo;
d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com
os diretores e empregados de alto nível;
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.
§ 2º - Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer
acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por
cópia aos solicitantes.
§ 3º - A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no
legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos
que praticarem.
§ 4º - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
§ 5º - Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou
deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo
da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores,
de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e
responsabilizar os administradores, se for o caso.
§ 6º - Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de
valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de
emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições
acionárias na companhia. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
Art. 158 - O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
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§ 1º - O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo
se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento,
deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração
ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração,
no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2º - Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em
virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento
normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.
§ 3º - Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham
atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres.
§ 4º - O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por
seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar
o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
§ 5º - Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem
para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Art. 159 - Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação
de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
§ 1º - A deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na
ordem do dia, ou for conseqüência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral
extraordinária.
§ 2º - O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão
impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembléia.
§ 3º - Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três)
meses da deliberação da assembléia-geral.
§ 4º - Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas
que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social.
§ 5º - Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta
deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver
incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados.
§ 6º - O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.
§ 7º - A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador.
ÓRGÃOS TÉCNICOS E CONSULTIVOS
Art. 160 - As normas desta Seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados
pelo estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores.
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CAPÍTULO XIII
CONSELHO FISCAL
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 161 - A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento,
de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
§ 1º - O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral.
§ 2º - O conselho fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela
assembléia-geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das
ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período
de seu funcionamento terminará na primeira assembléia-geral ordinária após a sua instalação.
§ 3º - O pedido de funcionamento do conselho fiscal, ainda que a matéria não conste do
anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer assembléia-geral, que elegerá
os seus membros.
§ 4º - Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito
de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito
terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento)
ou mais das ações com direito a voto;
b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão
eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao
dos eleitos nos termos da alínea a, mais um.
§ 5º - Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
§ 6º - Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 7º - A função de membro do conselho fiscal é indelegável. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
REQUISITOS, IMPEDIMENTOS E REMUNERAÇÃO
Art. 162 - Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, residentes
no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo
mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.
§ 1º - Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas, em número suficiente, para
o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos
estabelecidos neste artigo.
§ 2º - Não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das pessoas enumeradas nos
parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro
grau, de administrador da companhia.
§ 3º - A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela
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assembléia-geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício,
a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios,
verbas de representação e participação nos lucros. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
COMPETÊNCIA
Art. 163 - Compete ao conselho fiscal:
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia-geral;
III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
assembléia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou
bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia,
à assembléia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências
úteis à companhia; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
V - convocar a assembléia-geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais
de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves
ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que considerarem necessárias;
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela companhia;
VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VIII - exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.
§ 1º - Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a
colocar à disposição dos membros em exercício do conselho fiscal, dentro de 10 (dez) dias,
cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias
dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando
houver, dos relatórios de execução de orçamentos.
§ 2º - O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de
administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração,
se houver, ou da diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar
(ns. II, III e VII).
§ 4º - Se a companhia tiver auditores independentes, o conselho fiscal, a pedido de qualquer
de seus membros, poderá solicitar-lhes esclarecimentos ou informações, e a apuração de
fatos específicos. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 5º - Se a companhia não tiver auditores independentes, o conselho fiscal poderá, para
melhor desempenho das suas funções, escolher contador ou firma de auditoria e fixar-lhes
os honorários, dentro de níveis razoáveis, vigentes na praça e compatíveis com a dimensão
econômica da companhia, os quais serão pagos por esta.
289

Arts. 163 a 165-A

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

§ 6º - O conselho fiscal deverá fornecer ao acionista, ou grupo de acionistas que representem, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social, sempre que solicitadas, informações
sobre matérias de sua competência.
§ 7º - As atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia.
§ 8º - O conselho fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao
desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas
por perito e solicitar à diretoria que indique, para esse fim, no prazo máximo de trinta dias,
três peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório conhecimento na área
em questão, entre os quais o conselho fiscal escolherá um, cujos honorários serão pagos
pela companhia. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
PARECERES E REPRESENTAÇÕES
Art. 164 - Os membros do conselho fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da assembléia-geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas.
Parágrafo único - Os pareceres e representações do conselho fiscal, ou de qualquer um de
seus membros, poderão ser apresentados e lidos na assembléia-geral, independentemente
de publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia. (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
DEVERES E RESPONSABILIDADES
Art. 165 - Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores
de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no
cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da
lei ou do estatuto. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse
da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à
companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - O membro do conselho fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros,
salvo se com eles foi conivente, ou se concorrer para a prática do ato. (Redação dada pela
Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
§ 3º - A responsabilidade dos membros do conselho fiscal por omissão no cumprimento de
seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua
divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à
assembléia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 165-A - Os membros do conselho fiscal da companhia aberta deverão informar imediatamente as modificações em suas posições acionárias na companhia à Comissão de Valores
Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os
valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na
forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
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CAPÍTULO XIV
MODIFICAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
SEÇÃO I
AUMENTO
COMPETÊNCIA
Art. 166 - O capital social pode ser aumentado:
I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da expressão monetária
do seu valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de administração, observado o que
a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado
no estatuto (artigo 168);
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de
direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de compra de ações; (Vide Lei
nº 12.838, de 2013)
IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para decidir sobre
reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a
mesma esgotada.
§ 1º - Dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação do aumento, a companhia
requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos dos números I a III, ou o
arquivamento da ata da assembléia de reforma do estatuto, no caso do número IV. (Vide
Lei nº 12.838, de 2013)
§ 2º - O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número III,
ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital. (Vide Lei
nº 12.838, de 2013)
CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL
Art. 167 - A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do
exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado (artigo 182, § 2º)
será capitalizada por deliberação da assembléia-geral ordinária que aprovar o balanço.
§ 1º - Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações, se
for o caso.
§ 2º - A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva correspondente às
frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, à fração
inferior a 1% (um por cento) do capital social.
§ 3º - Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do capital correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, sendo a reserva resultante
capitalizada em benefício dessas ações.
CAPITAL AUTORIZADO
Art. 168 - O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária.
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§ 1º - A autorização deverá especificar:
a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes
das ações que poderão ser emitidas;
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembléia-geral ou o conselho de administração;
c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).
§ 2º - O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente
corrigido pela assembléia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social.
§ 3º - O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e
de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de ações
a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à
companhia ou a sociedade sob seu controle.
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS
Art. 169 - O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração
do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento,
entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1º - Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas
poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2º - Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas forem derivadas.
§ 3º - As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das frações;
antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante o qual os
acionistas poderão transferir as frações de ação.
AUMENTO MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Art. 170 - Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1º - O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos
antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em
vista, alternativa ou conjuntamente: (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
II - o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado. (Incluído pela
Lei nº 9.457, de 1997)
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§ 2º - A assembléia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento,
poderá delegar ao conselho de administração a fixação do preço de emissão de ações a
serem distribuídas no mercado.
§ 3º - A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98.
§ 4º - As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela
companhia independentemente de depósito bancário.
§ 5º - No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto
no artigo 82, e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela
assembléia-geral ou pelo conselho de administração, conforme dispuser o estatuto.
§ 6º - Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a constituição da
companhia, exceto na parte final do § 2º do artigo 82.
§ 7º - A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos
termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que
determinaram a sua escolha. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 171 - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência
para a subscrição do aumento de capital. (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
§ 1º - Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for
feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas:
a) no caso de aumento, na mesma proporção, do número de ações de todas as espécies e
classes existentes, cada acionista exercerá o direito de preferência sobre ações idênticas
às de que for possuidor;
b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração
das respectivas proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de
espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado,
a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento;
c) se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista
exercerá a preferência, na proporção do número de ações que possuir, sobre ações de todas
as espécies e classes do aumento.
§ 2º - No aumento mediante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será
sempre assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do
bem a ser incorporado.
§ 3º - Os acionistas terão direito de preferência para subscrição das emissões de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias conversíveis em
ações emitidas para alienação onerosa; mas na conversão desses títulos em ações, ou na
outorga e no exercício de opção de compra de ações, não haverá direito de preferência.
§ 4º - O estatuto ou a assembléia-geral fixará prazo de decadência, não inferior a 30 (trinta)
dias, para o exercício do direito de preferência.
§ 5º - No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não exercido pelo acionista
até 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou fideicomissário.
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§ 6º - O acionista poderá ceder seu direito de preferência.
§ 7º - Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição
particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo:
a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia; ou
b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no
boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins e
listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea anterior.
§ 8º - Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na alínea b do § 7º, podendo
o saldo, se houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos
pela assembléia-geral ou pelos órgãos da administração.
EXCLUSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 172 - O estatuto da companhia aberta que contiver autorização para o aumento do
capital pode prever a emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou
com redução do prazo de que trata o § 4º do art. 171, de ações e debêntures conversíveis
em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante: (Redação dada pela
Lei nº 10.303, de 2001) (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
I - venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou
II - permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos arts. 257
e 263. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
Parágrafo único - O estatuto da companhia, ainda que fechada, pode excluir o direito de
preferência para subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.
SEÇÃO II
REDUÇÃO
Art. 173 - A assembléia-geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda,
até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
§ 1º - A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores,
não poderá ser submetida à deliberação da assembléia-geral sem o parecer do conselho
fiscal, se em funcionamento.
§ 2º - A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes às
ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à companhia
para substituição.
OPOSIÇÃO DOS CREDORES
Art. 174 - Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com
restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas,
quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta)
dias após a publicação da ata da assembléia-geral que a tiver deliberado.
§ 1º - Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao
registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital; decairão desse
direito os credores que o não exercerem dentro do prazo.
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§ 2º - Findo o prazo, a ata da assembléia-geral que houver deliberado à redução poderá ser
arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de algum credor, desde que
feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva.
§ 3º - Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela
maioria dos debenturistas, reunidos em assembléia especial.
CAPÍTULO XV
EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
EXERCÍCIO SOCIAL
Art. 175 - O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no
estatuto.
Parágrafo único - Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o
exercício social poderá ter duração diversa.
SEÇÃO II
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)
§ 1º - As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
§ 2º - Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um
décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações
genéricas, como “diversas contas” ou “contas-correntes”.
§ 3º - As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta
dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.
§ 4º - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
§ 5º - As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e
das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
295

Arts. 176 e 177

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

II - divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não
estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; (Incluído
pela Lei nº 11.941, de 2009)
III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e (Incluído
pela Lei nº 11.941, de 2009)
IV - indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques,
dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para
encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182,
§ 3º); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e
outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei
nº 11.941, de 2009)
h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1º); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam
vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 6º - A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação
da demonstração dos fluxos de caixa. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
§ 7º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa
o registro de que trata o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
ESCRITURAÇÃO
Art. 177 - A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo
e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1º - As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou
critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.
§ 2º - A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as
disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
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contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de
outras demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3º - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 4º - As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.
§ 5º - As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3º deste
artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade
adotados nos principais mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
§ 6º - As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
abertas. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
§ 7º - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
SEÇÃO III
BALANÇO PATRIMONIAL
GRUPO DE CONTAS
Art. 178 - No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira da companhia.
§ 1º - No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
I - ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II - ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2º - No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
I - passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II - passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3º - Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar
serão classificados separadamente.
ATIVO
Art. 179 - As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
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II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes no lucro da
companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e
controle desses bens; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
V - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
VI - no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
Parágrafo único - Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que
o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.
PASSIVO EXIGÍVEL
Art. 180 - As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do
ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício
seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o
disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Art. 181 - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 182 - A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a
parcela ainda não realizada.
§ 1º - Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à
formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou
partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.638, de 2007)
d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.638, de 2007)
§ 2º - Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do
capital realizado, enquanto não-capitalizado.
§ 3º - Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas
no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas
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de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em
decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo
§ 3º do art. 177 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 4º - Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação
de lucros da companhia.
§ 5º - As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta
do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO
Art. 183 - No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos
de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo: (Redação dada
pela Lei nº 11.638, de 2007)
a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais
ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das
demais aplicações e os direitos e títulos de crédito; (Incluída pela Lei nº 11.638, de 2007)
II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim
como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição
ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o
disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas
prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia,
de ações ou quotas bonificadas;
IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender
às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao
valor de mercado, quando este for inferior;
V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da
respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;
VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
VII - os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
VIII - os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a
valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Incluído pela
Lei nº 11.638, de 2007)
§ 1º - Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 2009)
a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos,
mediante compra no mercado;
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b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro;
c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.
d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de
transação não compulsória realizada entre partes independentes; e, na ausência de um mercado
ativo para um determinado instrumento financeiro: (Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007)
1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento
financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de
natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
§ 2º - A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada
periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens
físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos
da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração
limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.
§ 3º - A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: (Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 2009)
I - registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper
os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não
poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou (Incluído pela
Lei nº 11.638,de 2007)
II - revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. (Incluído pela
Lei nº 11.638,de 2007)
§ 4º - Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados
pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PASSIVO
Art. 184 - No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a
Renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço;
II - as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço;
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III - as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão
ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
Art. 184-A - A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida
pelo § 3º do art. 177 desta Lei, normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
CORREÇÃO MONETÁRIA
Art. 185 - (Revogado pela Lei nº 7.730, de 1989)
SEÇÃO IV
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Art. 186 - A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária
do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao
capital e o saldo ao fim do período.
§ 1º - Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de
efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
§ 2º - A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do
dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações
do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.
SEÇÃO V
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Art. 187 - A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; (Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 2009)
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VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.
§ 1º - Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
§ 2º - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei
nº 11.638,de 2007)
SEÇÃO VI
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA E DO VALOR ADICIONADO
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
Art. 188 - As demonstrações referidas nos incisos IV e V do caput do art. 176 desta Lei
indicarão, no mínimo: (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
I - demonstração dos fluxos de caixa – as alterações ocorridas, durante o exercício, no
saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo,
3 (três) fluxos: (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
a) das operações; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
b) dos financiamentos; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
c) dos investimentos; (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
II - demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua
distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza
não distribuída. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
III - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
IV - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
CAPÍTULO XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
SEÇÃO I
LUCRO
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS E IMPOSTO SOBRE A RENDA
Art. 189 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único - o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
PARTICIPAÇÕES
Art. 190 - As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que
remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.
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Parágrafo único - Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das
partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
LUCRO LÍQUIDO
Art. 191 - Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de
deduzidas as participações de que trata o artigo 190.
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO
Art. 192 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração
da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193
a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
SEÇÃO II
RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS
RESERVA LEGAL
Art. 193 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social.
§ 1º - A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo
dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182,
exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.
§ 2º - A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente
poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
RESERVAS ESTATUTÁRIAS
Art. 194 - O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:
I - indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição; e
III - estabeleça o limite máximo da reserva.

RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
Art. 195 - A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte
do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro,
a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.
§ 1º - A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e
justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva.
§ 2º - A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que
justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.
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RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
Art. 195-A - A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de
cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela
Lei nº 11.638,de 2007)
RETENÇÃO DE LUCROS
Art. 196 - A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela
previamente aprovado.
§ 1º - O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações
de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
§ 2º - O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária que deliberar
sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um
exercício social. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
Art. 197 - No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos
do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a
assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício
que exceder da soma dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I - o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e (Incluído pela Lei
nº 10.303, de 2001)
II - o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do
exercício social seguinte. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
§ 2º - A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do
dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem
realizados em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
LIMITE DA CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS
Art. 198 - A destinação dos lucros para constituição das reservas de que trata o artigo 194
e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em
prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório (artigo 202).
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LIMITE DO SALDO DAS RESERVAS DE LUCRO
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
Art. 199 - O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos
fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite,
a assembléia deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do
capital social ou na distribuição de dividendos. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
RESERVA DE CAPITAL
Art. 200 - As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros
(artigo 189, parágrafo único);
II - resgate, reembolso ou compra de ações;
III - resgate de partes beneficiárias;
IV - incorporação ao capital social;
V - pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada (artigo 17, § 5º).
Parágrafo único - A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias
poderá ser destinada ao resgate desses títulos.
SEÇÃO III
DIVIDENDOS
ORIGEM
Art. 201 - A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso
das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.
§ 1º - A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social
a importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2º - Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham
recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento
do balanço ou em desacordo com os resultados deste.
DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
Art. 202 - Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância
determinada de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de
2001) (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (Incluída pela Lei
nº 10.303, de 2001)
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b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da
mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao montante
do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como
reserva de lucros a realizar (art. 197); (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a realização. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social,
ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia
e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
§ 2º - Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - A assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo,
ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades: (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não
conversíveis em ações; (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrem na condição prevista no inciso I. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os
órgãos da administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com
a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar
parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão
à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia.
§ 5º - Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser
pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.
§ 6º - Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos
como dividendos. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
DIVIDENDOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS
Art. 203 - O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas
preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive
os atrasados, se cumulativos. (Vide Lei nº 12.838, de 2013)
DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS
Art. 204 - A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço
semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados
pelo estatuto, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.
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§ 1º - A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada
semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata
o § 1º do artigo 182.
§ 2º - O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Art. 205 - A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do
ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
§ 1º - Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal para
o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante crédito em conta-corrente
bancária aberta em nome do acionista.
§ 2º - Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos
artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será
responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas.
§ 3º - O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral,
no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro
do exercício social.
CAPÍTULO XVII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
SEÇÃO I
DISSOLUÇÃO
Art. 206 - Dissolve-se a companhia:
I - de pleno direito:
a) pelo término do prazo de duração;
b) nos casos previstos no estatuto;
c) por deliberação da assembléia-geral (art. 136, X); (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)
d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral ordinária, se
o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o disposto
no artigo 251;
e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.
II - por decisão judicial:
a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista;
b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas
que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;
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c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;
III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos
em lei especial.
EFEITOS
Art. 207 - A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com
o fim de proceder à liquidação.
SEÇÃO II
LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DA COMPANHIA
Art. 208 - Silenciando o estatuto, compete à assembléia-geral, nos casos do número I do
artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho fiscal que
devam funcionar durante o período de liquidação.
§ 1º - A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, competindo-lhe
nomear o liquidante; o funcionamento do conselho fiscal será permanente ou a pedido de
acionistas, conforme dispuser o estatuto.
§ 2º - O liquidante poderá ser destituído, a qualquer tempo, pelo órgão que o tiver nomeado.
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL
Art. 209 - Além dos casos previstos no número II do artigo 206, a liquidação será processada judicialmente:
I - a pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria de acionistas deixarem de promover a liquidação, ou a ela se opuserem, nos casos do número I do artigo 206;
II - a requerimento do Ministério Público, à vista de comunicação da autoridade competente, se
a companhia, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à dissolução, não iniciar a liquidação ou, se após
iniciá-la, a interromper por mais de 15 (quinze) dias, no caso da alínea e do número I do artigo 301.
Parágrafo único - Na liquidação judicial será observado o disposto na lei processual, devendo
o liquidante ser nomeado pelo Juiz.
DEVERES DO LIQUIDANTE
Art. 210 - São deveres do liquidante:
I - arquivar e publicar a ata da assembléia-geral, ou certidão de sentença, que tiver deliberado ou decidido a liquidação;
II - arrecadar os bens, livros e documentos da companhia, onde quer que estejam;
III - fazer levantar de imediato, em prazo não superior ao fixado pela assembléia-geral ou
pelo juiz, o balanço patrimonial da companhia;
IV - ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo, pagar o passivo, e partilhar o remanescente entre os acionistas;
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V - exigir dos acionistas, quando o ativo não bastar para a solução do passivo, a integralização de suas ações;
VI - convocar a assembléia-geral, nos casos previstos em lei ou quando julgar necessário;
VII - confessar a falência da companhia e pedir concordata, nos casos previstos em lei;
VIII - finda a liquidação, submeter à assembléia-geral relatório dos atos e operações da
liquidação e suas contas finais;
IX - arquivar e publicar a ata da assembléia-geral que houver encerrado a liquidação.
PODERES DO LIQUIDANTE
Art. 211 - Compete ao liquidante representar a companhia e praticar todos os atos
necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e
dar quitação.
Parágrafo único - Sem expressa autorização da assembléia-geral o liquidante não poderá
gravar bens e contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, ainda que para facilitar a liquidação, na atividade social.
DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA
Art. 212 - Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a denominação social
seguida das palavras “em liquidação”.
ASSEMBLÉIA-GERAL
Art. 213 - O liquidante convocará a assembléia-geral cada 6 (seis) meses, para prestar-lhe
contas dos atos e operações praticados no semestre e apresentar-lhe o relatório e o balanço
do estado da liquidação; a assembléia-geral pode fixar, para essas prestações de contas,
períodos menores ou maiores que, em qualquer caso, não serão inferiores a 3 (três) nem
superiores a 12 (doze) meses.
§ 1º - Nas assembléias-gerais da companhia em liquidação todas as ações gozam de igual
direito de voto, tornando-se ineficazes as restrições ou limitações porventura existentes em
relação às ações ordinárias ou preferenciais; cessando o estado de liquidação, restaura-se
a eficácia das restrições ou limitações relativas ao direito de voto.
§ 2º - No curso da liquidação judicial, as assembléias-gerais necessárias para deliberar
sobre os interesses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz, a quem compete
presidi-las e resolver, sumariamente, as dúvidas e litígios que forem suscitados. As atas das
assembléias-gerais serão, por cópias autênticas, apensadas ao processo judicial.
PAGAMENTO DO PASSIVO
Art. 214 - Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas
sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a
estas, com desconto às taxas bancárias.
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Parágrafo único - Se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.
PARTILHA DO ATIVO
Art. 215 - A assembléia-geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação, e depois
de pagos todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem
apurando os haveres sociais.
§ 1º - É facultado à assembléia-geral aprovar, pelo voto de acionistas que representem 90%
(noventa por cento), no mínimo, das ações, depois de pagos ou garantidos os credores,
condições especiais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição de bens aos
sócios, pelo valor contábil ou outro por ela fixado.
§ 2º - Provado pelo acionista dissidente (artigo 216, § 2º) que as condições especiais de
partilha visaram a favorecer a maioria, em detrimento da parcela que lhe tocaria, se inexistissem tais condições, será a partilha suspensa, se não consumada, ou, se já consumada,
os acionistas majoritários indenizarão os minoritários pelos prejuízos apurados.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 216 - Pago o passivo e rateado o ativo remanescente, o liquidante convocará a
assembléia-geral para a prestação final das contas.
§ 1º - Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue.
§ 2º - O acionista dissidente terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da ata,
para promover a ação que lhe couber.
RESPONSABILIDADE NA LIQUIDAÇÃO
Art. 217 - O liquidante terá as mesmas responsabilidades do administrador, e os deveres
e responsabilidades dos administradores, fiscais e acionistas subsistirão até a extinção da
companhia.

DIREITO DE CREDOR NÃO-SATISFEITO
Art. 218 - Encerrada a liquidação, o credor não-satisfeito só terá direito de exigir dos
acionistas, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite da soma, por eles
recebida, e de propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista
executado terá direito de haver dos demais a parcela que lhes couber no crédito pago.
SEÇÃO III
EXTINÇÃO
Art. 219 - Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades.
310

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

Art. 220 a 223

CAPÍTULO XVIII
TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO
SEÇÃO I
TRANSFORMAÇÃO
CONCEITO E FORMA
Art. 220 - A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente
de dissolução e liquidação, de um tipo para outro.
Parágrafo único - A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o
registro do tipo a ser adotado pela sociedade.
DELIBERAÇÃO
Art. 221 - A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo
se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito
de retirar-se da sociedade.
Parágrafo único - Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito de retirada no
caso de transformação em companhia.
DIREITO DOS CREDORES
Art. 222 - A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que
continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o
tipo anterior de sociedade lhes oferecia.
Parágrafo único - A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares
de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará.
SEÇÃO II
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO
COMPETÊNCIA E PROCESSO
Art. 223 - A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos
iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais.
§ 1º - Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as normas
reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo.
§ 2º - Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas receberão,
diretamente da companhia emissora, as ações que lhes couberem.
§ 3º - Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que
a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso,
promover a admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo
máximo de cento e vinte dias, contados da data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
(Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
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§ 4º - O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de
retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), nos trinta
dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos §§ 1º e 4º do
art. 137. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
PROTOCOLO
Art. 224 - As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade
existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das
sociedades interessadas, que incluirá:
I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de
substituição;
II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de
cisão;
III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação,
e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;
IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades
possuídas por outra;
V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital
das sociedades que forem parte na operação;
VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser
aprovados para efetivar a operação;
VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.
Parágrafo único - Os valores sujeitos a determinação serão indicados por estimativa.
JUSTIFICAÇÃO
Art. 225 - As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação
da assembléia-geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão
expostos:
I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;
II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos
seus direitos, se prevista;
III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das
companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir;
IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes.
TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
Art. 226 - As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas
nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio
ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é, ao menos,
igual ao montante do capital a realizar.
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§ 1º - As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade
da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser
extintas, ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros
acumulados e reservas, exceto a legal.
§ 2º - O disposto no § 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades
fundidas for proprietária de ações ou quotas de outra, e de cisão com incorporação, quando
a companhia que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou
quotas do capital desta.
§ 3º - A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia
aberta. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
INCORPORAÇÃO
Art. 227 - A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1º - A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação,
deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante
versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão.
§ 2º - A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive
a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3º - Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a
publicação dos atos da incorporação.

FUSÃO
Art. 228 - A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.
§ 1º - A assembléia-geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá
nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades.
§ 2º - Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou acionistas das
sociedades para uma assembléia-geral, que deles tomará conhecimento e resolverá sobre
a constituição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo
de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de que fazem parte.
§ 3º - Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administradores promover
o arquivamento e a publicação dos atos da fusão.
CISÃO
Art. 229 - A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se
a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu
capital, se parcial a versão.
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§ 1º - Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no
ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do
patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos
transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2º - Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar, nomeará
os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3º - A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4º - Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse
dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu
patrimônio.
§ 5º - As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam;
a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
DIREITO DE RETIRADA
Art. 230 - Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do direito de retirada, previsto no art. 137, inciso II, será contado a partir da publicação da ata que aprovar
o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido
se a operação vier a efetivar-se. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
DIREITOS DOS DEBENTURISTAS
Art. 231 - A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures em
circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em assembléia
especialmente convocada com esse fim.
§ 1º - Será dispensada a aprovação pela assembléia se for assegurado aos debenturistas que
o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da publicação das
atas das assembléias relativas à operação, o resgate das debêntures de que forem titulares.
§ 2º - No caso do § 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem parcelas do
seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures.
DIREITOS DOS CREDORES NA INCORPORAÇÃO OU FUSÃO
Art. 232 - Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou
à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da
operação; findo o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido.
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Arts. 232 a 236

§ 1º - A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação pleiteada.
§ 2º - Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se
o processo de anulação.
§ 3º - Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios,
para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas.
DIREITOS DOS CREDORES NA CISÃO
Art. 233 - Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem
parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia
extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio
responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.
Parágrafo único - O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem
parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações
que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas,
nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da
publicação dos atos da cisão.
AVERBAÇÃO DA SUCESSÃO
Art. 234 - A certidão, passada pelo registro do comércio, da incorporação, fusão ou cisão,
é documento hábil para a averbação, nos registros públicos competentes, da sucessão,
decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações.
CAPÍTULO XIX
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Art. 235 - As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal.
§ 1º - As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º - As companhias de que participarem, majoritária ou minoritariamente, as sociedades de
economia mista, estão sujeitas ao disposto nesta Lei, sem as exceções previstas neste Capítulo.
CONSTITUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE CONTROLE
Art. 236 - A constituição de companhia de economia mista depende de prévia autorização
legislativa.
Parágrafo único - Sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de pedir,
dentro de 60 (sessenta) dias da publicação da primeira ata da assembléia-geral realizada
após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações; salvo se a companhia já se
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achava sob o controle, direto ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público, ou no
caso de concessionária de serviço público.
OBJETO
Art. 237 - A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos
ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição.
§ 1º - A companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades
quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar Imposto sobre a Renda
ou investimentos para o desenvolvimento regional ou setorial.
§ 2º - As instituições financeiras de economia mista poderão participar de outras sociedades,
observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
ACIONISTA CONTROLADOR
Art. 238 - A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres
e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as
atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.
ADMINISTRAÇÃO
Art. 239 - As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número
não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.
Parágrafo único - Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de
economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas.
CONSELHO FISCAL
Art. 240 - O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias
minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Art. 241 - (Revogado pelo Decreto-lei nº 2.287, de 1986)
FALÊNCIA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Art. 242 - (Revogado pela Lei nº 10.303, de 2001)
CAPÍTULO XX
SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS
SEÇÃO I
INFORMAÇÕES NO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 243 - O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
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Arts. 243 a 245

§ 1º - São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2º - Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através
de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3º - A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4º - Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem
controlá-la. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 5º - É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte
por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei
nº 11.941, de 2009)
SEÇÃO II
PARTICIPAÇÃO RECÍPROCA
Art. 244 - É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas coligadas ou controladas.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos uma das sociedades
participa de outra com observância das condições em que a lei autoriza a aquisição das
próprias ações (artigo 30, § 1º, alínea b).
§ 2º - As ações do capital da controladora, de propriedade da controlada, terão suspenso
o direito de voto.
§ 3º - O disposto no § 2º do artigo 30, aplica-se à aquisição de ações da companhia aberta
por suas coligadas e controladas.
§ 4º - No caso do § 1º, a sociedade deverá alienar, dentro de 6 (seis) meses, as ações ou
quotas que excederem do valor dos lucros ou reservas, sempre que esses sofrerem redução.
§ 5º - A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisição, pela companhia, do controle de sociedade, deverá ser mencionada
nos relatórios e demonstrações financeiras de ambas as sociedades, e será eliminada no
prazo máximo de 1 (um) ano; no caso de coligadas, salvo acordo em contrário, deverão
ser alienadas as ações ou quotas de aquisição mais recente ou, se da mesma data, que
representem menor porcentagem do capital social.
§ 6º - A aquisição de ações ou quotas de que resulte participação recíproca com violação
ao disposto neste artigo importa responsabilidade civil solidária dos administradores da
sociedade, equiparando-se, para efeitos penais, à compra ilegal das próprias ações.
SEÇÃO III
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E DAS SOCIEDADES CONTROLADORAS
ADMINISTRADORES
Art. 245 - Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade
coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as
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sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento
compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
SOCIEDADE CONTROLADORA
Art. 246 - A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117.
§ 1º - A ação para haver reparação cabe:
a) a acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;
b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado
devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente.
§ 2º - A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as
custas, pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco
por cento) ao autor da ação, calculados sobre o valor da indenização.

SEÇÃO IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTAS EXPLICATIVAS
Art. 247 - As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 desta Lei
devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas
relações com a companhia, indicando: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido;
II - o número, espécies e classes das ações ou quotas de propriedade da companhia, e o
preço de mercado das ações, se houver;
III - o lucro líquido do exercício;
IV - os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas;
V - o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e as sociedades
coligadas e controladas.
Parágrafo único - Considera-se relevante o investimento:
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior
a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia.
AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS
Art. 248 - No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em
controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
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Arts. 248 a 250

controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com
as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base
em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas
desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço
da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas
à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da
coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de
aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
§ 1º - Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão
computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra
as coligadas e controladas.
§ 2º - A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e
fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS
Art. 249 - A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu
patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá
elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250.
Parágrafo único - A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação, e:
a) determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeira ou
administrativamente dependentes da companhia;
b) autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas.
NORMAS SOBRE CONSOLIDAÇÃO
Art. 250 - Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do
custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados, ainda não
realizados, de negócios entre as sociedades. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
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§ 1º - A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do
exercício será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na demonstração do
resultado do exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo não circulante, com dedução da provisão
adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de nota explicativa. (Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3º - O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada
dos resultados de exercícios futuros até que fique comprovada a existência de ganho efetivo.
§ 4º - Para fins deste artigo, as sociedades controladas, cujo exercício social termine mais
de 60 (sessenta) dias antes da data do encerramento do exercício da companhia, elaborarão, com observância das normas desta Lei, demonstrações financeiras extraordinárias
em data compreendida nesse prazo.

SEÇÃO V
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
Art. 251 - A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único
acionista sociedade brasileira.
§ 1º - A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá aprovar
o laudo de avaliação de que trata o artigo 8º, respondendo nos termos do § 6º do artigo 8º
e do artigo 10 e seu parágrafo único.
§ 2º - A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante aquisição, por
sociedade brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos do artigo 252.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
Art. 252 - A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia
brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1º - A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente
poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto,
e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora,
por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da
companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 3º - Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-á a
incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora
as ações que lhes couberem.
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§ 4º - A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam companhia
aberta. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
ADMISSÃO DE ACIONISTAS EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
Art. 253 - Na proporção das ações que possuírem no capital da companhia, os acionistas
terão direito de preferência para:
I - adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no
todo ou em parte; e
II - subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia decidir admitir
outros acionistas.
Parágrafo único - As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos
aos acionistas da companhia em assembléia-geral convocada para esse fim, aplicando-se
à hipótese, no que couber, o disposto no artigo 171.
SEÇÃO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
DIVULGAÇÃO
Art. 254 - (Revogado pela Lei nº 9.457, de 1997)
Art. 254-A - A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente
poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se
obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade
dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a
80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de
controle. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta,
de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas
e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata
o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos
legais. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas
na oferta pública de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 4º - O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um
prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação
integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 5º - (Vetado) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
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COMPANHIA ABERTA SUJEITA A AUTORIZAÇÃO
Art. 255 - A alienação do controle de companhia aberta que dependa de autorização do
governo para funcionar está sujeita à prévia autorização do órgão competente para aprovar
a alteração do seu estatuto. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§§ 1º e 2º - (Revogados pela Lei nº 9.457, de 1997)
APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA-GERAL DA COMPRADORA
Art. 256 - A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil,
dependerá de deliberação da assembléia-geral da compradora, especialmente convocada
para conhecer da operação, sempre que:
I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247,
parágrafo único); ou
II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três)
valores a seguir indicados:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os
noventa dias anteriores à data da contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços
de mercado (artigo 183, § 1º);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes
o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.
§ 1º - A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado
o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da assembléia-geral,
ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos
os elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata
o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o
direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
SEÇÃO VII
AQUISIÇÃO DE CONTROLE MEDIANTE OFERTA PÚBLICA
REQUISITOS
Art. 257 - A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser feita com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das
obrigações assumidas pelo ofertante.
§ 1º - Se a oferta contiver permuta, total ou parcial, dos valores mobiliários, somente poderá
ser efetuada após prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º - A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número suficiente para
assegurar o controle da companhia e será irrevogável.
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§ 3º - Se o ofertante já for titular de ações votantes do capital da companhia, a oferta poderá
ter por objeto o número de ações necessário para completar o controle, mas o ofertante
deverá fazer prova, perante a Comissão de Valores Mobiliários, das ações de sua propriedade.
§ 4º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre oferta pública de
aquisição de controle.
INSTRUMENTO DA OFERTA DE COMPRA
Art. 258 - O instrumento de oferta de compra, firmado pelo ofertante e pela instituição
financeira que garante o pagamento, será publicado na imprensa e deverá indicar:
I - o número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se for o caso, o
número máximo;
II - o preço e as condições de pagamento;
III - a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de rateio entre
os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado;
IV - o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a
sua aceitação e efetivar a transferência das ações;
V - o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias;
VI - informações sobre o ofertante.
Parágrafo único - A oferta será comunicada à Comissão de Valores Mobiliários dentro de
24 (vinte e quatro) horas da primeira publicação.
INSTRUMENTO DE OFERTA DE PERMUTA
Art. 259 - O projeto de instrumento de oferta de permuta será submetido à Comissão de
Valores Mobiliários com o pedido de registro prévio da oferta e deverá conter, além das
referidas no artigo 258, informações sobre os valores mobiliários oferecidos em permuta
e as companhias emissoras desses valores.
Parágrafo único - A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar normas sobre o instrumento
de oferta de permuta e o seu registro prévio.
SIGILO
Art. 260 - Até a publicação da oferta, o ofertante, a instituição financeira intermediária e a
Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo
o infrator pelos danos que causar.
PROCESSAMENTO DA OFERTA
Art. 261 - A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições financeiras ou do mercado
de valores mobiliários indicadas no instrumento de oferta e os aceitantes deverão firmar
ordens irrevogáveis de venda ou permuta, nas condições ofertadas, ressalvado o disposto
no § 1º do artigo 262.
323

Arts. 261 e 264

Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976

§ 1º - É facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condições de preço ou forma de
pagamento, desde que em porcentagem igual ou superior a 5% (cinco por cento) e até
10 (dez) dias antes do término do prazo da oferta; as novas condições se estenderão aos
acionistas que já tiverem aceito a oferta.
§ 2º - Findo o prazo da oferta, a instituição financeira intermediária comunicará o resultado
à Comissão de Valores Mobiliários e, mediante publicação pela imprensa, aos aceitantes.
§ 3º - Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será obrigatório o rateio, na forma
prevista no instrumento da oferta.

OFERTA CONCORRENTE
Art. 262 - A existência de oferta pública em curso não impede oferta concorrente, desde
que observadas as normas desta Seção.
§ 1º - A publicação de oferta concorrente torna nulas as ordens de venda que já tenham
sido firmadas em aceitação de oferta anterior.
§ 2º - É facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de sua oferta até fazê-lo coincidir
com o da oferta concorrente.
NEGOCIAÇÃO DURANTE A OFERTA
Art. 263 - A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas que disciplinem a
negociação das ações objeto da oferta durante o seu prazo.
SEÇÃO VIII
INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA CONTROLADA
Art. 264 - Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação,
apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas
nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora
e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma
data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores
Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 1º - A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada e, no caso de companhias abertas, por empresa especializada. (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 2º - Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada
de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em conformidade
com o disposto no caput. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 3º - Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, previstas
no protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação
prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que aprovar a operação, observado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão optar
entre o valor de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio líquido a
preços de mercado. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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§ 4º - Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua
controlada, à fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações
de companhia controlada ou controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações
de sociedades sob controle comum. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
§ 5º - O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada
terem sido adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos
dos artigos 257 a 263.

CAPÍTULO XXI
GRUPO DE SOCIEDADES
SEÇÃO I
CARACTERÍSTICAS E NATUREZA
CARACTERÍSTICAS
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste
Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades
ou empreendimentos comuns.
§ 1º - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer,
direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como
titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2º - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244.
NATUREZA
Art. 266 - As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na
convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.
DESIGNAÇÃO
Art. 267 - O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras “grupo
de sociedades” ou “grupo”.
Parágrafo único - Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo poderão
usar designação com as palavras “grupo” ou “grupo de sociedade”.
COMPANHIAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAR
Art. 268 - A companhia que, por seu objeto, depende de autorização para funcionar, somente poderá participar de grupo de sociedades após a aprovação da convenção do grupo
pela autoridade competente para aprovar suas alterações estatutárias.
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SEÇÃO II
CONSTITUIÇÃO, REGISTRO E PUBLICIDADE
Art. 269 - O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades
que o componham, a qual deverá conter:
I - a designação do grupo;
II - a indicação da sociedade de comando e das filiadas;
III - as condições de participação das diversas sociedades;
IV - o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção;
V - as condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham;
VI - os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a
estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham;
VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo;
VIII - as condições para alteração da convenção.
Parágrafo único - Para os efeitos do número VII, o grupo de sociedades considera-se sob
controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de:
a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil;
b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou
c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle
das pessoas referidas nas alíneas a e b.
APROVAÇÃO PELOS SÓCIOS DAS SOCIEDADES
Art. 270 - A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para
alteração do contrato social ou do estatuto (art. 136, V). (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)
Parágrafo único - Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo
têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou quotas.
REGISTRO E PUBLICIDADE
Art. 271 - Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro
do comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos:
I - convenção de constituição do grupo;
II - atas das assembléias-gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as
sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo;
III - declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando
e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou
exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada.
§ 1º - Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no registro do comércio das respectivas sedes as atas de assembléia ou alterações
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contratuais que tiverem aprovado a convenção, sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando.
§ 2º - As certidões de arquivamento no registro do comércio serão publicadas.
§ 3º - A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão
a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo.
§ 4º - As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste
artigo, observando-se o disposto no § 1º do artigo 135.
SEÇÃO III
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRADORES DO GRUPO
Art. 272 - A convenção deve definir a estrutura administrativa do grupo de sociedades,
podendo criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção-geral.
Parágrafo único - A representação das sociedades perante terceiros, salvo disposição
expressa na convenção do grupo, arquivada no registro do comércio e publicada, caberá
exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos
estatutos ou contratos sociais.
ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES FILIADAS
Art. 273 - Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e responsabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou
contratos sociais, compete observar a orientação geral estabelecida e as instruções
expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou da
convenção do grupo.

REMUNERAÇÃO
Art. 274 - Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma
sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e a
gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada, dentro dos limites do
§ 1º do artigo 152 com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras
consolidadas do grupo.
SEÇÃO IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 275 - O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das companhias que o compõem, demonstrações consolidadas,
compreendendo todas as sociedades do grupo, elaboradas com observância do disposto
no artigo 250.
§ 1º - As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as
da sociedade de comando.
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§ 2º - A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras nos termos
desta Lei, ainda que não tenha a forma de companhia.
§ 3º - As companhias filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações financeiras publicadas, o órgão que publicou a última demonstração consolidada do grupo a que pertencer.
§ 4º - As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na
Comissão de Valores Mobiliários, e observarão as normas expedidas por essa comissão.
SEÇÃO V
PREJUÍZOS RESULTANTES DE ATOS CONTRÁRIOS À CONVENÇÃO
Art. 276 - A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma
sociedade aos de outra, ou do grupo, e a participação em custos, receitas ou resultados de
atividades ou empreendimentos somente poderão ser opostos aos sócios minoritários das
sociedades filiadas nos termos da convenção do grupo.
§ 1º - Consideram-se minoritários, para os efeitos deste artigo, todos os sócios da filiada,
com exceção da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo.
§ 2º - A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre sociedades,
previstas na convenção do grupo, deverão ser determinadas e registradas no balanço de
cada exercício social das sociedades interessadas.
§ 3º - Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus administradores e contra a
sociedade de comando do grupo para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com infração das normas deste artigo, observado o disposto nos parágrafos do artigo 246.
CONSELHO FISCAL DAS FILIADAS
Art. 277 - O funcionamento do Conselho Fiscal da companhia filiada a grupo, quando não for
permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem, no mínimo,
5% (cinco por cento) das ações ordinárias, ou das ações preferenciais sem direito de voto.
§ 1º - Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as seguintes normas:
a) os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações com direito
a voto o direito de eleger 1 (um) membro e respectivo suplente e às ações sem direito a
voto, ou com voto restrito, o de eleger outro;
b) a sociedade de comando e as filiadas poderão eleger número de membros, e respectivos
suplentes, igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um.
§ 2º - O Conselho Fiscal da sociedade filiada poderá solicitar aos órgãos de administração
da sociedade de comando, ou de outras filiadas, os esclarecimentos ou informações que
julgar necessários para fiscalizar a observância da convenção do grupo.
CAPÍTULO XXII
CONSÓRCIO
Art. 278 - As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o
disposto neste Capítulo.
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§ 1º - O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam
nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações,
sem presunção de solidariedade.
§ 2º - A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio
com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e
pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279 - O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo não-circulante, do qual constarão:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
Art. 279 - O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão:
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades
consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos
que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único - O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro
do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.
CAPÍTULO XXIII
SOCIEDADES EM COMANDITA POR AÇÕES
Art. 280 - A sociedade em comandita por ações terá o capital dividido em ações e reger-se-á pelas normas relativas às companhias ou sociedades anônimas, sem prejuízo das
modificações constantes deste Capítulo.
Art. 281 - A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social, da qual só farão parte os
nomes dos sócios-diretores ou gerentes. Ficam ilimitada e solidariamente responsáveis, nos termos
desta Lei, pelas obrigações sociais, os que, por seus nomes, figurarem na firma ou razão social.
Parágrafo único - A denominação ou a firma deve ser seguida das palavras “Comandita por
Ações”, por extenso ou abreviadamente.
Art. 282 - Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade,
e, como diretor ou gerente, responde, subsidiária mas ilimitada e solidariamente, pelas
obrigações da sociedade.
§ 1º - Os diretores ou gerentes serão nomeados, sem limitação de tempo, no estatuto da
sociedade, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem
2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social.
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§ 2º - O diretor ou gerente que for destituído ou se exonerar continuará responsável pelas
obrigações sociais contraídas sob sua administração.
Art. 283 - A assembléia-geral não pode, sem o consentimento dos diretores ou gerentes,
mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou
diminuir o capital social, emitir debêntures ou criar partes beneficiárias nem aprovar a
participação em grupo de sociedade. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
Art. 284 - Não se aplica à sociedade em comandita por ações o disposto nesta Lei sobre
conselho de administração, autorização estatutária de aumento de capital e emissão de
bônus de subscrição.
CAPÍTULO XXIV
PRAZOS DE PRESCRIÇÃO
Art. 285 - A ação para anular a constituição da companhia, por vício ou defeito, prescreve
em 1 (um) ano, contado da publicação dos atos constitutivos.
Parágrafo único - Ainda depois de proposta a ação, é lícito à companhia, por deliberação
da assembléia-geral, providenciar para que seja sanado o vício ou defeito.
Art. 286 - A ação para anular as deliberações tomadas em assembléia-geral ou especial,
irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro,
dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação.
Art. 287 - Prescreve:
I - em, 1 (um) ano:
a) a ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver reparação civil pela avaliação
de bens, contado o prazo da publicação da ata da assembléia-geral que aprovar o laudo;
b) a ação dos credores não pagos contra os acionistas e os liquidantes, contado o prazo da
publicação da ata de encerramento da liquidação da companhia.
II - em 3 (três) anos:
a) a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à
disposição do acionista;
b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso
de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo:
1 - para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da companhia;
2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;
3 - para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira assembléia-geral posterior
à violação.
c) a ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de má-fé, contado o
prazo da data da publicação da ata da assembléia-geral ordinária do exercício em que os
dividendos tenham sido declarados;
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d) a ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição
das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da
ata da assembléia-geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas;
e) a ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias
para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei
ou da escritura de emissão, a contar da publicação da ata da assembléia-geral que tiver
tomado conhecimento da violação;
f) a ação contra o violador do dever de sigilo de que trata o artigo 260 para dele haver
reparação civil, a contar da data da publicação da oferta.
g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.
(Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 288 - Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não
ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal.
CAPÍTULO XXV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 289 - As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da
União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede
da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está
situada a sede da companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publicações ordenadas
por esta Lei sejam feitas, também, em jornal de grande circulação nas localidades em que
os valores mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão,
ou disseminadas por algum outro meio que assegure sua ampla divulgação e imediato
acesso às informações. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º - Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a
publicação se fará em órgão de grande circulação local.
§ 3º - A companhia deve fazer as publicações previstas nesta Lei sempre no mesmo jornal,
e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da
assembléia-geral ordinária.
§ 4º - O disposto no final do § 3º não se aplica à eventual publicação de atas ou balanços
em outros jornais.
§ 5º - Todas as publicações ordenadas nesta Lei deverão ser arquivadas no registro do
comércio.
§ 6º - As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas poderão ser
feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
§ 7º - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão,
ainda, disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial de computadores. (Incluído
pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 290 - A indenização por perdas e danos em ações com fundamento nesta Lei será
corrigida monetariamente até o trimestre civil em que for efetivamente liquidada.
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Art. 291 - A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação de escala
em função do valor do capital social, a porcentagem mínima aplicável às companhias abertas,
estabelecida no art. 105; na alínea c do parágrafo único do art. 123; no caput do art. 141; no
§ 1º do art. 157; no § 4º do art. 159; no § 2º do art. 161; no § 6º do art. 163; na alínea a
do § 1º do art. 246; e no art. 277. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
Parágrafo único - A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir a porcentagem de que
trata o artigo 249.
Art. 292 - As sociedades de que trata o artigo 62 da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965,
podem ter suas ações ao portador.
Art. 293 - A Comissão de Valores Mobiliários autorizará as bolsas de valores a prestar os
serviços previstos nos artigos 27; 34, § 2º; 39, § 1º; 40; 41; 42; 43; 44; 72; 102 e 103.
Parágrafo único - (Revogado pela Lei nº 12.810, de 2013)
Art. 294 - A companhia fechada que tiver menos de vinte acionistas, com patrimônio
líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá: (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 2001)
I - convocar assembléia-geral por anúncio entregue a todos os acionistas, contra-recibo,
com a antecedência prevista no artigo 124; e
II - deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no registro de comércio juntamente com a ata da assembléia
que sobre eles deliberar.
§ 1º - A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e
arquivar no registro de comércio, juntamente com a ata da assembléia, cópia autenticada
dos mesmos.
§ 2º - Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem observância do disposto no § 2º do artigo 152, desde que
aprovada pela unanimidade dos acionistas.
§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade, ou a ela filiadas.

CAPÍTULO XXVI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 295 - A presente Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação,
aplicando-se, todavia, a partir da data da publicação, às companhias que se constituírem.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre:
a) elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias
existentes a partir do exercício social que se iniciar após 1º de janeiro de 1978;
b) a apresentação, nas demonstrações financeiras, de valores do exercício anterior (artigo 176,
§ 1º), que será obrigatória a partir do balanço do exercício social subseqüente ao referido
na alíne a anterior;
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c) elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas, que somente serão
obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 1978.
§ 2º - A participação dos administradores nos lucros sociais continuará a regular-se pelas
disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 152
a partir do exercício social que se iniciar no curso do ano de 1977.
§ 3º - A restrição ao direito de voto das ações ao portador (artigo 112) só vigorará a partir
de 1 (um) ano a contar da data em que esta Lei entrar em vigor.
Art. 296 - As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos
preceitos desta Lei no prazo de 1 (um) ano a contar da data em que ela entrar em vigor,
devendo para esse fim ser convocada assembléia-geral dos acionistas.
§ 1º - Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos prejuízos que
causarem pela inobservância do disposto neste artigo.
§ 2º - O disposto neste artigo não prejudicará os direitos pecuniários conferidos por partes
beneficiárias e debêntures em circulação na data da publicação desta Lei, que somente poderão
ser modificados ou reduzidos com observância do disposto no artigo 51 e no § 5º do artigo 71.
§ 3º - As companhias existentes deverão eliminar, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da
data de entrada em vigor desta Lei, as participações recíprocas vedadas pelo artigo 244
e seus parágrafos.
§ 4º - As companhias existentes, cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo,
ou que o estabelecer em condições que não satisfaçam aos requisitos do § 1º do artigo 202
poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, fixá-lo em porcentagem inferior à prevista
no § 2º do artigo 202, mas os acionistas dissidentes dessa deliberação terão direito de
retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do
disposto nos artigos 45 e 137.
§ 5º - O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos lucros acumulados em balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977.
§ 6º - O disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações existentes na
data da publicação desta Lei.
Art. 297 - As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167 e
seu § 1º, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a participação
das ações preferenciais na correção anual do capital social, com observância das seguintes
normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3º do artigo 182 ultrapassar
50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4º do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
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Art. 298 - As companhias existentes, com capital inferior a Cr$ 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros), poderão, no prazo de que trata o artigo 296 deliberar,
pelo voto de acionistas que representem 2/3 (dois terços) do capital social, a sua
transformação em sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, observadas
as seguintes normas:
I - na deliberação da assembléia a cada ação caberá 1 (um) voto, independentemente de
espécie ou classe;
II - a sociedade por quotas resultante da transformação deverá ter o seu capital integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre transferência das quotas, entre
si ou para terceiros;
III - o acionista dissidente da deliberação da assembléia poderá pedir o reembolso das
ações pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado, observado o disposto nos
artigos 45 e 137;
IV - o prazo para o pedido de reembolso será de 90 (noventa) dias a partir da data da
publicação da ata da assembléia, salvo para os titulares de ações nominativas, que será
contado da data do recebimento de aviso por escrito da companhia.
Art. 299 - Ficam mantidas as disposições sobre sociedades por ações, constantes de
legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas áreas da SUDENE, SUDAM,
SUDEPE, EMBRATUR e Reflorestamento, bem como todos os dispositivos das Leis nºs. 4.131,
de 3 de dezembro de 1962, e 4.390, de 29 de agosto de 1964.
Art. 299-A - O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido que,
pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer
no ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre
a recuperação de que trata o § 3o do art. 183 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.941,
de 2009)
Art. 299-B - O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de
2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em conta representativa de
receita diferida. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
Parágrafo único - O registro do saldo de que trata o caput deste artigo deverá evidenciar a
receita diferida e o respectivo custo diferido. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
Art. 300 - Ficam revogados o Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, com
exceção dos artigos 59 a 73, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1976 (suplemento)
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LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN
LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14 DE MARÇO DE 1979.

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.100

(Vide Decreto-lei nº 2.019, de 1983)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DO PODER JUDICIÁRIO
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Art. 1º - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Supremo Tribunal Federal;
II - Conselho Nacional da Magistratura;
III - Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais;
IV - Tribunais e Juízes Militares;
V - Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - Tribunais e Juízos do Trabalho;
VII - Tribunais e Juízes Estaduais;
VIII - Tribunal e Juízes do Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 2º - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo
o território nacional, compõem-se de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Art. 3º - O Conselho Nacional da Magistratura, com sede na Capital da União e jurisdição em todo
o território nacional, compõe-se de sete Ministros do Supremo Tribunal Federal, por este escolhidos, mediante votação nominal para um período de dois anos, inadmitida a recusa do encargo.
§ 1º - A eleição far-se-á juntamente com a do Presidente e Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal, os quais passam a integrar, automaticamente, o Conselho, nele exercendo as funções de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
§ 2º - Os Ministros não eleitos poderão ser convocados pelo Presidente, observada a ordem decrescente de antigüidade, para substituir os membros do Conselho, nos casos de
impedimento ou afastamento temporário.
§ 3º - Junto ao Conselho funcionará o Procurador-Geral da República.
Art. 4º - O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital da União e jurisdição em
todo o território nacional, compõe-se de vinte e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo
Presidente da República, após aprovada a escolha pelo Senado Federal, salvo quanto à dos
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Juízes Federais, sendo quinze dentre Juízes Federais, indicados em lista tríplice pelo próprio
Tribunal; quatro dentre membros do Ministério Público Federal; quatro dentre advogados
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada; e quatro
dentre magistrados ou membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 5º - Os Juízes Federais serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos,
sempre que possível, em lista tríplice, organizada pelo Tribunal Federal de Recursos, dentre
os candidatos com idade superior a vinte e cinco anos, de reconhecida idoneidade moral,
aprovados em concurso público de provas e títulos, além da satisfação de outros requisitos
especificados em lei.
§ 1º - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constitui uma Seção Judiciária, que tem
por sede a respectiva Capital, e Varas localizadas segundo o estabelecido em lei.
§ 2º - Nos Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, a jurisdição e as atribuições cometidas aos Juízes Federais caberão aos juízes da Justiça local, na forma que a lei dispuser.
O Território de Fernando de Noronha está compreendido na Seção Judiciária do Estado de
Pernambuco.
Art. 6º - O Superior Tribunal Militar, com sede na Capital da União e jurisdição em todo
o território nacional, compõe-se de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo três dentre
Oficiais-Generais da Marinha, quatro dentre Oficiais-Generais do Exército e três dentre
Oficiais-Generais da Aeronáutica, todos da ativa, e cinco dentre civis, maiores de trinta e
cinco anos, dos quais três cidadãos de notório saber jurídico e idoneidade moral, com mais
de dez anos de pratica forense, e dois Juízes Auditores ou membros do Ministério Público
da Justiça Militar, de comprovado saber jurídico.
Art. 7º - São órgãos da Justiça Militar da União, além do Superior Tribunal Militar, os Juízes Auditores e os Conselhos de Justiça, cujos número, organização e competência são definidos em lei.
Art. 8º - O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da União e jurisdição em todo
o território nacional, é composto de sete Juízes, dos quais três Ministros do Supremo Tribunal Federal e dois Ministros do Tribunal Federal de Recursos, escolhidos pelo respectivo
Tribunal, mediante eleição, pelo voto secreto, e dois nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 9º - Os Tribunais Regionais Eleitorais, com sede na Capital do Estado em que tenham
jurisdição e no Distrito Federal, compõe-se de quatro Juízes eleitos, pelo voto secreto, pelo
respectivo Tribunal de Justiça, sendo dois dentre Desembargadores e dois dentre Juízes de
Direito; um Juiz Federal, escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos, e na Seção Judiciária houver mais de um, e, por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis
cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
Art. 10 - Os Juízes do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, bem
como os respectivos substitutos, escolhidos na mesma ocasião e por igual processo, salvo
motivo justificado, servirão, obrigatoriamente, por dois anos, no mínimo, e nunca por mais
de dois biênios consecutivos.
Art. 11 - Os Juízes de Direito exercem as funções de juízes eleitorais, nos termos da lei.
§ 1º - A lei pode outorgar a outros Juízes competência para funções não decisórias.
§ 2º - Para a apuração de eleições, constituir-se-ão Juntas Eleitorais, presididas por Juízes
de Direito, e cujos membros, indicados conforme dispuser a legislação eleitoral, serão
aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral e nomeados pelo seu Presidente.
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Arts. 12 a 17

Art. 12 - O Tribunal Superior do Trabalho, com sede na Capital da União e jurisdição em
todo o território nacional, compõe-se de dezessete Ministros, nomeados pelo Presidente
da República, onze dos quais, togados e vitalícios, depois de aprovada a escolha pelo Senado
Federal, sendo sete dentre magistrados da Justiça do Trabalho, dois dentre advogados no
exercício efetivo da profissão, e dois dentre membros do Ministério Público da Justiça do
Trabalho, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e seis
classistas e temporários, em representação paritária dos empregadores e dos trabalhadores,
de conformidade com a lei, e vedada a recondução por mais de dois períodos de três anos.
Art. 13 - Os Tribunais Regionais do Trabalho, com sede, jurisdição e número definidos em
lei, compõe-se de dois terços de Juízes togados e vitalícios e um terço de Juízes classistas e temporários, todos nomeados pelo Presidente da República, observada, quanto aos
Juízes togados, a proporcionalidade fixada no art. 12 relativamente aos Juízes de carreira,
advogados e membros do Ministério Público da Justiça do Trabalho e, em relação aos Juízes
classistas, a proibição constante da parte final do artigo anterior.
Art. 14 - As Juntas de Conciliação e Julgamento têm a sede, a jurisdição e a composição definidas em lei, assegurada a paridade de representação entre empregadores e trabalhadores,
inadmitida a recondução dos representantes classistas por mais de dois períodos de três anos.
§ 1º - Nas Comarcas onde não for instituída Junta de Conciliação e Julgamento, poderá a
lei atribuir as suas funções aos Juízes de Direito.
§ 2º - Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Trabalho.
Art. 15 - Os órgãos do Poder Judiciário da União (art. 1º, incisos I a VI) têm a organização e a competência definidas na Constituição, na lei e, quanto aos Tribunais, ainda, no
respectivo Regimento Interno.
Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição
no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a
organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual
e nos seus Regimentos Internos.
Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores,
será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administravas e jurisdicionais, da competência do
Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência
entre suas Seções.
Art. 17 - Os Juízes de Direito, onde não houver Juízes substitutos, e estes, onde os houver,
serão nomeados mediante concurso público de provas e títulos.
§ 1º - (Vetado.)
§ 2º - Antes de decorrido o biênio do estágio, e desde que seja apresentada proposta do
Tribunal ao Chefe do Poder Executivo, para o ato de exoneração, o Juiz substituto ficará
automaticamente afastado de suas funções e perderá o direito à vitaliciedade, ainda que
o ato de exoneração seja assinado após o decurso daquele período.
§ 3º - Os Juízes de Direito e os Juízes substitutos têm a sede, a jurisdição e a competência
fixadas em lei.
§ 4º - Poderão os Estados instituir, mediante proposta do respectivo Tribunal de Justiça,
ou órgão especial, Juízes togados, com investidura limitada no tempo e competência
para o julgamento de causas de pequeno valor e crimes a que não seja cominada pena de
reclusão, bem como para a substituição dos Juízes vitalícios.
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§ 5º - Podem, ainda, os Estados criar Justiça de Paz temporária, compete para o processo
de habilitação e celebração de casamento.
Art. 18 - São órgãos da Justiça Militar estadual os Tribunais de Justiça e os Conselhos de
Justiça, cujas composição, organização e competência são definidos na Constituição e na lei.
Parágrafo único - Nos Estados de Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, a segunda
instância da Justiça Militar estadual é constituída rolo respectivo Tribunal Militar, integrado
por oficiais do mais alto posto da Polícia Militar e por civis, sempre em número ímpar, excedendo os primeiros aos segundos em uma unidade.
Art. 19 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com sede na Capital da
União, tem a composição, a organização e a competência estabelecidas em lei.
Art. 20 - Os Juízes de Direito e os Juízes substitutos da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, vitalícios após dois anos de exercício, investido mediante concurso público de
provas e títulos, e os Juízes togados temporários, todos nomeados pelo Presidente da República, têm a sede, a jurisdição e a competência prescritas em lei.
CAPÍTULO II
DOS TRIBUNAIS
Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o disposto na
presente Lei;
II - organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao
Poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;
III - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, observada esta Lei, a competência de suas Câmaras ou Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com funções
jurisdicionais ou administrativas;
IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus membros o aos Juízes e senventuários que lhes são imediatamente subordinados;
V - exercer a direção e disciplina dos órgãos e serviços que lhes forem subordinados;
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos
Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.
CAPÍTULO III
DOS MAGISTRADOS
Art. 22 - São vitalícios:
I - a partir da posse:
a) os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
b) os Ministros do Tribunal Federal de Recursos;
c) os Ministros do Superior Tribunal Militar;
d) os Ministros e Juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais
do Trabalho;
e) os Desembargadores, os Juízes dos Tribunais de segunda instância da Justiça Militar dos Estados;
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Arts. 22 a 25

e) os Desembargadores, os Juízes dos Tribunais de Alçada e dos Tribunais de segunda instância
da Justiça Militar dos Estados; (Redação dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
II - após dois anos de exercício:
a) os Juízes Federais;
b) os Juízes Auditores e Juízes Auditores substitutos da Justiça Militar da União;
c) os Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento e os Juízes do
Trabalho Substitutos;
d) os Juízes de Direito da Justiça dos Estados e os Juízes Auditores da Justiça Militar dos
Estados;
e) os Juízes de Direito e os Juízes substitutos da Justiça dos Estados e da do Distrito Federal
e dos Territórios.
Parágrafo único - Os Juízzes a que alude o inciso II deste artigo, mesmo enquanto não
adquirirem a vitaliciedade, não poderão perder o cargo senão por proposta do Triunal ou
do órgão especial competente, adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos.
d) os Juízes de Direito e os Juízes substitutos da Justiça dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios, bem assim os Juízes Auditores da Justiça Militar dos Estados. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
§ 1º - Os Juízes mencionados no inciso II deste artigo, mesmo que não hajam adquirido
a vitaliciedade, não poderão perder o cargo senão por proposta do Tribunal ou do órgão
especial competente, adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
§ 2º - Os Juízes a que se refere o inciso II deste artigo, mesmo que não hajam adquirido
a vitaliciedade, poderão praticar todos os atos reservados por lei aos Juízes vitalícios. (Redação dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
Art. 23 - Os Juízes e membros de Tribunais e Juntas Eleitorais, no exercício de suas funções
e no que es for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.
Art. 24 - O Juíz togado, de investidura temporária (art. 17, § 4º), poderá ser demitido,
em caso de falta grave, por proposta do Tribunal ou do órgão especial, adotado pelo voto
de dois terços de seus membros efetivos.
Parágrafo único - O quorum de dois terços de membros efetivos do Tribunal, ou de seu
órgão especial, será apurado em relação ao número de Desembargadores em condições
legais de votar, como tal se considerando os não atingidos por impedimento ou suspeição
e os não licenciados por motivo de saúde.
TÍTULO II
DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA E DAS PRERROGATIVAS DO MAGISTRADO
CAPÍTULO I
DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA
SEÇÃO I
DA VITALICIEDADE
Art. 25 - Salvo as restrições expressas na Constituição, os magistrados gozam das garantias
de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
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Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo (vetado):
I - em ação penal por crime comum ou de responsabilidade;
II - em procedimento administrativo para a perda do cargo nas hipóteses seguintes:
a) exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função, salvo um cargo de
magistério superior, público ou particular;
b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos
processos sujeitos a seu despacho e julgamento;
c) exercício de atividade politico-partidária.
§ 1º - O exercício de cargo de magistério superior, público ou particular, somente será
permitido se houver correlação de matérias e compatibilidade de horários, vedado, em
qualquer hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino.
§ 2º - Não se considera exercício do cargo o desempenho de função docente em curso
oficial de preparação para judicatura ou aperfeiçoamento de magistrados.
Art. 27 - O procedimento para a decretação da perda do cargo terá início por determinação do Tribunal, ou do seu órgão especial, a que pertença ou esteja subordinado
o magistrado, de ofício ou mediante representação fundamentada do Poder Executivo
ou Legislativo, do Ministério Público ou do Conselho Federal ou Secional da Ordem dos
Advogados do Brasil.
§ 1º - Em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-se-á da defesa prévia
do magistrado, no prazo de quinze dias, contado da entrega da cópia do teor da acusação
e das provas existentes, que lhe remeterá o Presidente do Tribunal, mediante ofício, nas
quarenta e oito horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação.
§ 2º - Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o Presidente, no dia
útil imediato, convocará o Tribunal ou o seu órgão especial para que, em sessão secreta,
decida sobre a instauração do processo, e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá
o feito e fará entregá-lo ao relator.
§ 3º - O Tribunal ou o seu órgão especial, na sessão em que ordenar a instauração do
processo, como no curso dele, poderá afastar o magistrado do exercício das suas funções,
sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens, até a decisão final.
§ 4º - As provas requeridas e deferidos, bem como as que o relator determinar de ofício,
serão produzidas no prazo de vinte dias, cientes o Ministério Público, o magistrado ou o
procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar.
§ 5º - Finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado ou seu procurador terão, sucessivamente, vista dos autos por dez dias, para razões.
§ 6º - O julgamento será realizado em sessão secreta do Tribunal ou de seu órgão especial,
depois de relatório oral, e a decisão no sentido da penalização do magistrado só será tomada
pelo voto de dois terços dos membros do colegiado, em escrutínio secreto.
§ 7º - Da decisão publicar-se-á somente a conclusão.
§ 8º - Se a decisão concluir pela perda do cargo, será comunicada, imediatamente, ao
Poder Executivo, para a formalização do ato.
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Arts. 28 a 34

Art. 28 - O magistrado vitalício poderá ser compulsoriamente aposentado ou posto em
disponibilidade, nos termos da Constituição e da presente Lei.
Art. 29 - Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se torne aconselhável o
recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, poderá, em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o
afastamento do cargo do magistrado denunciado.
SEÇÃO II
DA INAMOVIBILIDADE
Art. 30 - O Juiz não poderá ser removido ou promovido senão com seu assentimento,
manifestado na forma da lei, ressalvado o disposto no art. 45, item I.
Art. 31 - Em caso de mudança da sede do Juízo será facultado ao Juiz remover-se para ela
ou para Comarca de igual entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais.
SEÇÃO III
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
Art. 32 - Os vencimentos dos magistrados são irredutíveis, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda, e aos impostos extraordinários.
Parágrafo único - A irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados não impede os descontos fixados em lei, em base igual à estabelecida para os servidores públicos, para fins
previdenciários.
CAPÍTULO II
DAS PRERROGATIVAS DO MAGISTRADO
Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior;
II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especal competente
para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade
fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que
esteja vinculado (vetado);
III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à
disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final;
IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida
por autoridade judicial;
V - portar arma de defesa pessoal.
Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por
parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos
ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na
investigação.
Art. 34 - Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do
Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho
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têm o título de Ministro; os dos Tribunais de Justiça, o de Desembargador; sendo o de Juiz
privativo dos outros Tribunais e da Magistratura de primeira instância.
TÍTULO III
DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA
CAPÍTULO I
DOS DEVERES DO MAGISTRADO
Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições
legais e os atos de ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;
III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos
prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados,
as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem,
a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de
urgência.
V - residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado;
VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se
ausentar injustificadamente antes de seu término;
VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à
cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;
VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.
Art. 36 - É vedado ao magistrado:
I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista,
exceto como acionista ou quotista;
II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de
qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração;
III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de
julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças,
de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do
magistério.
Parágrafo único - (Vetado.)
Art. 37 - Os Tribunais farão publicar, mensalmente, no órgão oficial, dados estatísticos sobre
seus trabalhos no mês anterior, entre os quais: o número de votos que cada um de seus
membros, nominalmente indicado, proferiu como relator e revisor; o número de feitos que
lhe foram distribuídos no mesmo período; o número de processos que recebeu em conseqüência de pedido de vista ou como revisor; a relação dos feitos que lhe foram conclusos
para voto, despacho, lavratura de acórdão, ainda não devolvidos, embora decorridos os
prazos legais, com as datas das respectivas conclusões.
Parágrafo único - Compete ao Presidente do Tribunal velar pela regularidade e pela exatidão
das publicações.
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Arts. 38 a 47

Art. 38 - Sempre que, encerrada a sessão, restarem em pauta ou em mesa mais de vinte
feitos sem julgamento, o Presidente fará realizar uma ou mais sessões extraordinárias,
destinadas ao julgamento daqueles processos.
Art. 39 - Os juízes remeterão, até o dia dez de cada mês, ao órgão corregedor competente
de segunda instância, informação a respeito dos feitos em seu poder, cujos prazos para
despacho ou decisão hajam sido excedidos, bem como indicação do número de sentenças
proferidas no mês anterior.
CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES
Art. 40 - A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido
à dignidade e à independência do magistrado.
Art. 41 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode
ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.
Art. 42 - São penas disciplinares:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;
VI - demissão.
Parágrafo único - As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos Juízes
de primeira instância.
Art. 43 - A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 44 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada
negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a
infração não justificar punição mais grave.
Parágrafo único - O Juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista de
promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.
Art. 45 - O Tribunal ou seu órgão especial poderá determinar, por motivo de interesse
público, em escrutínio secreto e pelo voto de dois terços de seus membros efetivos:
I - a remoção de Juiz de instância inferior;
II - a disponibilidade de membro do próprio Tribunal ou de Juiz de instância inferior, com
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
Parágrafo único - Na determinação de quorum de decisão aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do art. 24. (Execução suspensa pela Res/SF nº 12/90)
Art. 46 - O procedimento para a decretação da remoção ou disponibilidade de magistrado
obedecerá ao prescrito no art. 27 desta Lei.
Art. 47 - A pena de demissão será aplicada:
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I - aos magistrados vitalícios, nos casos previstos no art. 26, I e II;
II - aos Juízes nomeados mediante concurso de provas e títulos, enquanto não adquirirem
a vitaliciedade, e aos Juízes togados temporários, em caso de falta grave, inclusive nas
hipóteses previstas no art. 56.
Art. 48 - Os Regimentos Internos dos Tribunais estabelecerão o procedimento para a apuração de faltas puníveis com advertência ou censura.
CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MAGISTRADO
Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando:
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício,
ou a requerimento das partes.
Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente
depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a
providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA
Art. 50 - Ao Conselho Nacional da Magistratura cabe conhecer de reclamações contra
membros de Tribunais, podendo avocar processos disciplinares contra Juízes de primeira
instância e, em qualquer caso, determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de uns e
outros, com vencimentos proporcionais ao tempo de Serviço.
Art. 51 - Ressalvado o poder de avocação, a que se refere o artigo anterior, o exercício das
atribuições específicas do Conselho Nacional da Magistratura não prejudica a competência
disciplinar dos Tribunais, estabelecida em lei, nem interfere nela.
Art. 52 - A reclamação contra membro de Tribunal será formulada em petição, devidamente
fundamentada e acompanhada de elementos comprobatórios das alegações.
§ 1º - A petição a que se refere este artigo deve ter firma reconhecida, sob pena de arquivamento liminar, salvo se assinada pelo Procurador-Geral da República, pelo Presidente do
Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou pelo Procurador-Geral
da Justiça do Estado.
§ 2º - Distribuída a reclamação, poderá o relator, desde logo, propor ao Conselho o arquivamento, se considerar manifesta a sua improcedência.
§ 3º - Caso o relator não use da faculdade, prevista no parágrafo anterior mandará ouvir
o reclamado, no prazo de quinze dias, a fim de que, por si ou por procurador, alegue, querendo, o que entender conveniente a bem de seu direito.
§ 4º - Com a resposta do reclamado, ou sem ela, deliberará o Conselho sobre o arquivamento ou a conveniência de melhor instrução do processo, fixando prazo para a produção
de provas e para as diligências que determinar.
§ 5º - Se desnecessárias outras provas ou diligências, e se o Conselho não concluir pelo
arquivamento da reclamação, abrir-se-á vista para alegações, sucessivamente, pelo prazo
de dez dias, ao reclamado, ou a seu advogado, e ao Procurador-Geral da República.
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§ 6º - O julgamento será realizado em sessão secreta do Conselho, com a presença de
todos os seus membros, publicando-se somente a conclusão do acórdão.
§ 7º - Em todos os atos e termos do processo, poderá o reclamado fazer-se acompanhar ou representar por advogado, devendo o Procurador-Geral da República oficiará neles como fiscal da lei.
Art. 53 - A avocação de processo disciplinar contra Juiz de instância inferior dar-se-á mediante representação fundamentada do Procurador-Geral da República, do Presidente do
Conselho Federal ou Secional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Procurador-Geral
da Justiça do Estado, oferecida dentro de sessenta dias da ciência da decisão disciplinar
final do órgão, a que estiver sujeito o Juiz, ou, a qualquer tempo, se, decorridos mais de
três meses do início do processo, não houver sido proferido o julgamento.
§ 1º - Distribuída a representação, mandará o relator ouvir, em quinze dias, o Juiz e o órgão
disciplinar que proferiu a decisão que deveria havê-la proferido.
§ 2º - Findo o prazo de quinze dias, com ou sem as informações, deliberará o Conselho
Nacional da Magistratura sobre o arquivamento da representação ou avocação do processo,
procedendo-se neste caso, na conformidade do §§ 4º a 7º do artigo anterior.
Art. 54 - O processo e o julgamento das representações e reclamações serão sigilosos, para
resguardar a dignidade do magistrado, sem prejuízo de poder o relator delegar a instrução
a Juiz de posição funcional igual ou superior à do indiciado.
Art. 55 - As reuniões do Conselho Nacional da Magistratura serão secretas, cabendo a um de
seus membros, designado pelo Presidente, lavrar-lhes as respectivas atas, das quais constarão
os nomes dos Juízes presentes e, em resumo, os processos apreciados e as decisões adotadas.
Art. 56 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria, com
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, do magistrado:
I - manifestadamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções;
III - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder funcional seja
incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.
Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade
das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria.
§ 1º - O magistrado, posto em disponibilidade por determinação do Conselho, somente
poderá pleitear o seu aproveitamento, decorridos dois anos do afastamento.
§ 2º - O pedido, devidamente instruído e justificado, acompanhado de parecer do Tribunal competente, ou de seu órgão especial, será apreciado pelo Conselho Nacional da
Magistratura após parecer do Procurador-Geral da República. Deferido o pedido, o aproveitamento far-se-á a critério do Tribunal ou seu órgão especial.
§ 3º - Na Hipótese deste artigo, o tempo de disponibilidade não será computado, senão
para efeito de aposentadoria.
§ 4º - O aproveitamento de magistrado, posto em disponibilidade nos termos do item IV do
art. 42 e do item II do art. 45, observará as normas dos parágrafos deste artigo.
Art. 58 - A aplicação da pena de disponibilidade ou aposentadoria será imediatamente
comunicada ao Presidente do Tribunal a que pertencer ou a que estiver sujeito o magistrado, para imediato afastamento das suas funções. Igual comunicação far-se-á ao Chefe do
Poder Executivo competente, a fim de que formalize o ato de declaração da disponibilidade
ou aposentadoria do magistrado.
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Art. 59 - O Conselho Nacional da Magistratura, se considerar existente crime de ação
pública, pelo que constar de reclamação ou representação, remeterá ao Ministério Público
cópia das peças que entender necessárias ao oferecimento da denúncia ou à instauração
de inquérito policial.
Art. 60 - O Conselho Nacional da Magistratura estabelecerá, em seu Regimento Interno,
disposições complementares das constantes deste Capítulo.
TÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS E DIREITOS DOS MAGISTRADOS
CAPÍTULO I
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS
Art. 61 - Os vencimentos dos magistrados são fixados em lei, em valor certo, atendido o
que estatui o art. 32, parágrafo único.
Parágrafo único - À Magistratura de primeira instância da União assegurar-se-ão vencimentos não inferiores a dois terços dos valores fixados para os membros de segunda instância
respectiva, assegurados aos Ministros do Supremo Tribunal Federal vencimentos pelo menos
iguais aos dos Ministros de Estado, e garantidos aos Juízes vitalícios do mesmo grau de
jurisdição iguais vencimentos.
Art. 62 - Os Ministros militares togados do Superior Tribunal Militar, bem como os Ministros
do Tribunal Superior do Trabalho, têm vencimentos iguais aos dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos.
Art. 63 - Os vencimentos dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não serão inferiores, no primeiro
caso, aos dos Secretários de Estado, e no segundo, aos dos Secretários de Governo do
Distrito Federal, não podendo ultrapassar, porém, os fixados para os Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Os Juízes vitalícios dos Estados têm os seus vencimentos fixados com diferença não excedente a vinte por cento de uma para outra entrância, atribuindo-se aos da
entrância mais elevada não menos de dois terços dos vencimentos dos Desembargadores.
§ 1º - Os Juízes de Direito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios têm seus vencimentos fixados em proporção não inferior a dois terços do que percebem os Desembargadores e os Juízes substitutos, da mesma Justiça, em percentual não inferior a vinte por
cento dos vencimentos daqueles.
§ 2º - Para o efeito de eqüivalência e limite de vencimentos previstos nesse artigo, são
excluídas de cômputo apenas as vantagens de caráter pessoal ou de natureza transitória.
Art. 64 - Os vencimentos dos magistrados estaduais serão pagos na mesma data fixada
para o pagamento dos vencimentos dos Secretários de Estado ou dos subsídios dos membros do Poder Legislativo, considerando-se que desater de às garantias do Poder judiciário
atraso que ultrapasse o décimo dia útil do mês seguinte ao vencido.
Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da
lei, as seguintes vantagens:
I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;
II - ajuda de custo, para moradia, nas Comarcas em que não houver residência oficial para
Juiz, exceto nas Capitais;
II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à
disposição do Magistrado. (Redação dada pela Lei nº 54, de 22.12.1986)
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III - salário-família;
IV - diárias;
V - representação;
VI - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral;
VII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas Comarcas onde não
forem instituídas Juntas de Conciliação e Julgamento;
VIII - gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete;
IX - gratificação de magistério, por aula proferida em curso oficial de preparação para a
Magistratura ou em Escola Oficial de Aperfeiçoamento de Magistrados (arts. 78, § 1º, e 87,
§ 1º), exceto quando receba remuneração específica para esta atividade;
X - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil provimento, assim definida e
indicada em lei.
§ 1º - A verba de representação, salvo quando concedida em razão do exercício de cargo
em função temporária, integra os vencimentos para todos os efeitos legais.
§ 2º - É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados.
§ 3º - Caberá ao respectivo Tribunal, para aplicação do disposto nos incisos I e II deste
artigo, conceder ao Magistrado auxílio-transporte em até 25% (vinte e cinco por cento),
auxílio-moradia em até 30% (trinta por cento), calculados os respectivos percentuais sobre
os vencimentos e cessando qualquer benefício indireto que, ao mesmo título, venha sendo
recebido. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 54, de 22.12.1986) (Execução suspensa pela
Resolução/SF nº 31, de 1993)
CAPÍTULO II
DAS FÉRIAS
Art. 66 - Os magistrados terão direito a férias anuais, por sessenta dias, coletivas ou
individuais.
§ 1º - Os membros dos Tribunais, salvo os dos Tribunais Regionais do Trabalho, que terão férias
individuais, gozarão de férias coletivas, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.
Os Juízes de primeiro grau gozarão de férias coletivas ou individuais, conforme dispuser a lei.
§ 2º - Os Tribunais iniciarão e encerrarão seus trabalhos, respectivamente, nos primeiro e
último dias úteis de cada período, com a realização de sessão.
Art. 67 - Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença nos Tribunais, gozarão de trinta dias consecutivos de férias individuais, por semestre:
I - os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais;
II - os Corregedores;
III - os Juízes das Turmas ou Câmaras de férias.
§ 1º - As férias individuais não podem fracionar-se em períodos inferiores a trinta dias, e
somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois
meses.
§ 2º - É vedado o afastamento do Tribunal ou de qualquer de seus órgãos judicantes, em
gozo de férias individuais, no mesmo período, de Juízes em número que possa comprometer
o quorum de julgamento.
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§ 3º - As Turmas ou Câmaras de férias terão a composição e competência estabelecidas
no Regimento Interno do Tribunal.
Art. 68 - Durante as férias coletivas, nos Tribunais em que não houver Turma ou Câmara
de férias, poderá o Presidente, ou seu substituto legal, decidir de pedidos de liminar em
mandado de segurança, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão,
e demais medidas que reclamam urgência.
CAPÍTULO III
DAS LICENÇAS
Art. 69 - Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - para repouso à gestante;
IV - (Vetado.)
Art. 70 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a trinta dias, bem como as
prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, também superior a trinta
dia, dependem de inspeção por Junta Médica.
Art. 71 - O magistrado licenciado não pode exercer qualquer das suas funções jurisdicionais
ou administrativas, nem exercitar qualquer função pública ou particular (vetado).
Parágrafo único - Salvo contra-indicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir
decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento
ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor.
§ 1º - Os períodos de licenças concedidos aos magistrados não terão limites inferiores aos
reconhecidos por lei ao funcionalismo da mesma pessoa de direito público. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
§ 2º - Salvo contra-indicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em
processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor. (Redação dada pela Lei Complementar nº 37, de
13.11.1979)
CAPÍTULO IV
DAS CONCESSÕES
Art. 72 - Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de qualquer direito ou vantagem legal, o magistrado poderá afastar-se de suas funções até oito dias consecutivos por motivo de:
I - casamento;
II - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Art. 73 - Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo de seus vencimentos
e vantagens:
I - para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do
Tribunal ou de seu órgão especial pelo prazo máximo de um ano;
I - para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do
Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
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II - para a prestação de serviços, exclusivamente à Justiça Eleitoral.
III - para exercer a presidência de associação de classe. (Inciso incluído pela Lei Complementar nº 60, de 6.10.1989)
CAPÍTULO V
DA APOSENTADORIA
Art. 74 - A aposentadoria dos magistrados vitalícios será compulsória, aos setenta anos de
idade ou por invalidez comprovada, e facultativo, após trinta anos de serviço público, com
vencimentos integrais, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 56. (Vide Lei nº 6.903, de 1981)
Parágrafo único - Lei ordinária disporá sobre a aposentadoria dos Juízes temporários de
qualquer instância.
Art. 75 - Os proveitos da aposentadoria serão reajustados na mesma proporção dos
aumentos de vencimentos concedidos, a qualquer título, aos magistrados em atividade.
Art. 76 - Os Tribunais disciplinarão, nos Regimentos Internos, o processo de verificação da
invalidez do magistrado para o fim de aposentadoria, com observância dos seguintes requisitos:
I - o processo terá início a requerimento do magistrado, por ordem do Presidente do Tribunal, de ofício, em cumprimento de deliberação do Tribunal ou seu órgão especial ou por
provocação da Corregedoria de Justiça;
II - tratando-se de incapacidade mental, o Presidente do Tribunal nomeará curador ao
paciente, sem prejuízo da defesa que este queira oferecer pessoalmente, ou por procurador
que constituir;
III - o paciente deverá ser afastado, desde logo, do exercício do cargo, até final decisão,
devendo ficar concluído o processo no prazo de sessenta dias;
IV - a recusa do paciente em submeter-se a perícia médica permitirá o julgamento baseado
em quaisquer outras provas;
V - o magistrado que, por dois anos consecutivos, afastar-se, ao todo, por seis meses ou
mais para tratamento de saúde, deverá submeter-se, ao requerer nova licença para igual
fim, dentro de dois anos, a exame para verificação de invalidez;
VI - se o Tribunal ou seu órgão especial concluir pela incapacidade do magistrado, comunicará imediatamente a decisão ao Poder Executivo, para os devidos fins.
Art. 77 - computar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de exercício
da advocacia, até o máximo de quinze anos, em favor dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos membros dos demais Tribunais que tenham sido nomeados para os lugares
reservados a advogados, nos termos da Constituição federal.
TÍTULO V
DA MAGISTRATURA DE CARREIRA
CAPÍTULO I
DO INGRESSO
Art. 78 - O ingresso na Magistratura de carreira dar-se-á mediante nomeação, após
concurso público de provas e títulos, organizado e realizado com a participação do Conselho
Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.
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§ 1º - A lei pode exigir dos candidatos, para a inscrição no concurso, título de habilitação
em curso oficial de preparação para a Magistratura.
§ 2º - Os candidatos serão submetidos a investigação relativa aos aspectos moral e social,
e a exame de sanidade física e mental, conforme dispuser a lei.
§ 3º - Serão indicados para nomeação, pela ordem de classificação, candidatos em número
correspondente às vagas, mais dois, para cada vaga, sempre que possível.
Art. 79 - O Juiz, no ato da posse, deverá apresentar a declaração pública de seus bens,
e prestará o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo
a Constituição e as leis.
CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO, DA REMOÇÃO E DO ACESSO
Art. 80 - A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios
ele antigüidade e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos candidatos à
promoção por merecimento, em lista tríplice, sempre que possível.
§ 1º - Na Justiça dos Estados:
I - apurar-se-ão na entrância a antigüidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo
obrigatória a promoção do Juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na antigüidade, terá precedência o Juiz mais antigo na carreira;
II - para efeito da composição da lista tríplice, o merecimento será apurado na entrância e
aferido com prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma do Regulamento baixado
pelo Tribunal de Justiça, tendo-se em conta a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício
do cargo, número de vezes que tenha figurado na lista, tanto para entrância a prover, como
para as anteriores, bem como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento;
III - no caso de antigüidade, o Tribunal de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá
recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta do seus membros, repetindo-se
a votação até fixar-se a indicação;
IV - somente após dois anos de exercício na entrância, poderá o Juiz ser promovido, salvo
se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar vago, ou se forem recusados, pela
maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, candidatos
que hajam completado o período.
§ 2º - Aplica-se, no que couber, aos Juízes togados da Justiça do Trabalho, o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por
merecimento precederá a remoção.
§ 1º - A remoção far-se-á mediante escolha pelo Poder Executivo, sempre que possível, de
nome constante de lista tríplice, organizada pelo Tribunal de Justiça e contendo os nomes
dos candidatos com mais de dois anos de efetivo exercício na entrância.
§ 2º - A juízo do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, poderá, ainda, ser provida,
pelo mesmo critério fixado no parágrafo anterior vaga decorrente de remoção, destinando-se
a seguinte, obrigatoriamente, ao provimento por promoção.
Art. 82 - Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção ou por remoção, abrir-se-á
inscrição distinta, sucessivamente, com a indicação da Comarca ou Vara a ser provida.
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Parágrafo único - Ultimado o preenchimento das vagas, se mais de uma deva ser provida
por merecimento, a lista conterá número de Juízes igual ao das vagas mais dois.
Art. 83 - A notícia da ocorrência de vaga a ser preenchida, mediante promoção ou remoção, deve ser imediatamente veiculada pelo órgão oficial próprio, com indicação, no caso
de provimento através de promoção, das que devam ser preenchidas segundo o critério
de antigüidade ou de merecimento.
Art. 84 - O acesso de Juízes Federais ao Tribunal Federal de Recursos far-se-á por escolha
do Presidente da República dentre os indicados em lista tríplice, elaborada pelo Tribunal.
Art. 85 - O acesso de Juízes Auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar
ao Superior Tribunal Militarfar-se-á por livre escolha do Presidente da República.
Art. 86 - O acesso dos Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento ao Tribunal Regional do Trabalho, e dos Juízes do Trabalho substitutos àqueles cargos,
far-se-á, alternadamente, por antigüidade e por merecimento, este através de lista tríplice
votada por Juízes vitalícios do Tribunal e encaminhada ao Presidente da República.
Art. 87 - Na Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, o acesso dos Juízes
de Direito aos Tribunais de Justiça far-se-á, alternadamente, por antigüidade e merecimento.
§ 1º - A lei poderá condicionar o acesso por merecimento aos Tribunais, como a promoção
por igual critério, à freqüência, com aprovação, a curso ministrado por escola oficial de
aperfeiçoamento de magistrado.
§ 2º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao acesso dos Juízes Federais ao Tribunal
Federal de Recursos.
Art. 88 - Nas promoções ou acessos, havendo mais de uma vaga a ser preenchida por
merecimento, a lista conterá, se possível, número de magistrados igual ao das vagas mais
dois para cada uma delas.
TÍTULO VI
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 89 - O Tribunal Federal de Recursos funciona:
I - em Tribunal Pleno;
II - em Seções de Turmas especializadas;
III - em Turmas especializadas.
§ 1º - Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar:
a) os Juízes Federais, os Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e os da primeira instância
da Justiça do Trabalho, bem como os membros dos Tribunais de Conta dos Estados e do Distrito
Federal e os do Ministério Público da União, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;
b) os mandados de segurança e habeas corpus contra ato de Ministro de Estado, do Diretor-Geral da Polícia Federal, do Presidente do próprio Tribunal ou de suas Turmas ou Seções;
c) os conflitos de jurisdição entre as Seções;
d) as revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
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§ 2º - Compete, ainda, ao Tribunal Pleno:
a) uniformizar a jurisprudência em caso de divergência na interpretação do direito entre
as Seções;
b) declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;
c) eleger, pela maioria dos seus Ministros, em votação secreta, o Presidente, o Vice-Presidente e os membros do Conselho da Justiça Federal, com mandato de dois anos, vedada
a reeleição;
d) exercer as funções administrativas que lhe forem atribuídas pela lei ou no Regimento Interno;
e) dar posse aos seus Ministros e aos titulares da sua direção.
§ 3º - O Vice-Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral da Justiça Federal participarão
do Tribunal Pleno, também com as funções de relator e revisor.
§ 4º - Haverá no Tribunal Federal de Recursos duas Seções, constituídas, cada uma, pelos
integrantes das Turmas da respectiva área de especialização, na forma estabelecida no
Regimento Interno. As Seções serão presididas, uma pelo Vice-Presidente do Tribunal e a
outra pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, que nelas terão apenas voto de qualidade.
§ 5º - A cada uma das Seções incumbirá processar e julgar:
a) os embargos infringentes ou de divergência das decisões das Turmas da respectiva área
de especialização;
b) os conflitos de jurisdição relativamente, às matérias das respectivas áreas de especialização;
c) a uniformização da jurisprudência quando ocorrer divergência na interpretação do direito
entre as Turmas que a integram;
d) os mandados de segurança contrato de Juiz Federal;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias dos julgados de primeiro grau, da própria
Seção ou das respectivas Turmas.
§ 6º - Haverá no Tribunal Federal de Recursos seis Turmas especializadas compostas de
quatro Ministros cada uma, votando apenas três deles, na forma prevista na lei ou no
Regimento Interno.
§ 7º - O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça Federal não integrarão
Turma, podendo a ela comparecer para julgar feitos a que estejam vinculados.
Art. 90 - O Regulamento Interno disporá sobre as áreas de especialização do Tribunal
Federal de Recursos e o número de Turmas especializadas de cada uma das Seções bem
assim sobre a forma de distribuição dos processos.
§ 1º - Com finalidade de abreviar o julgamento, o Regimento Interno poderá também prever
casos em que será dispensada a remessa do feito ao revisor, desde que o recurso verse
matéria predominantemente de direito.
§ 2º - O relator julgará pedido ou recurso que manifestamente haja perdido objeto, bem
assim, mandará arquivar ou negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo ou incabível ou, ainda, que contrariar as questões predominantemente de direito,
súmula do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Deste despacho caberá agravo, em
cinco dias, para o órgão do Tribunal competente, para o julgamento do pedido ou recurso, que
será julgado na primeira sessão seguinte, não participando o relator da votação.
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TÍTULO VII
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 91 - Os cargos da Magistratura do Trabalho são os seguintes:
I - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;
II - Juiz do Tribunal Regional do Trabalho;
III - Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento;
IV - Juiz do Trabalho substituto.
Art. 92 - O ingresso na Magistratura do Trabalho dar-se-á no cargo de Juiz do Trabalho substituto.
Art. 93 - Aplica-se à Justiça do Trabalho, inclusive quanto à convocação de Juiz de Tribunal
Regional do Trabalho para substituir Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o disposto
no art. 118 e seu § 1º.
Art. 93 - Aplica-se à Justiça do Trabalho, inclusive quanto à convocação de Juiz de Tribunal
Regional do Trabalho para substituir Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o disposto
no art. 118 desta lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 54, de 22.12.1986)
Parágrafo único - O sorteio, para efeito de substituição nos Tribunais Regionais do Trabalho,
será feito entre os Juízes Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento da sede da
Região respectiva.
Art. 94 - Aos cargos de direção do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais
do Trabalho aplica-se o disposto no art. 102 e seu parágrafo único.
TÍTULO VIII
DA JUSTIÇA DOS ESTADOS
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Art. 95 - Os Estados organizarão a sua Justiça com observância o disposto na Constituição
federal e na presente Lei.
Art. 96 - Para a administração da Justiça, a lei dividirá o território do Estado em Comarcas,
podendo agrupá-las em Circunscrição e dividi-las em Distrito.
Art. 97 - Para a criação, extinção e classificação de Comarcas, a legislação estadual estabelecerá critérios uniformes, levando em conta:
I - a extensão territorial;
II - número de habitantes;
III - o número de eleitores;
IV - a receita tributária;
V - o movimento forense.
§ 1º - Os critérios a serem fixados, conforme previsto no caput deste artigo, deverão orientar, conforme índices também estabelecidos em lei estadual, o desdobramento de Juízos
ou a criação de novas Varas, nas Comarcas de maior importância.
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§ 2º - Os índices mínimos estabelecidos em lei poderão ser dispensados, para efeito do
disposto no caput deste artigo, em relação a Municípios com precários meios de comunicação.
Art. 98 - Quando o regular exercício das funções do Poder Judiciário for impedido por falta
de recursos decorrente de injustificada redução de sua proposta orçamentária, ou pela
não-satisfação oportuna das dotações que lhe correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça,
pela maioria absoluta de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal a intervenção
da União no Estado.
CAPÍTULO II
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
Art. 99 - Compõem o órgão especial a que se refere o parágrafo único do art. 16 o Presidente,
o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor da Justiça, que exercerão nele iguais
funções, os Desembargadores de maior antigüidade no cargo, respeitada a representação
de advogados e membros do Ministério Público, e inadmitida a recusa do encargo.
§ 1º - Na composição do órgão especial observar-se-á, tanto quanto possível, a representação, em número paritário, de todas as Câmaras, Turmas ou Seções especializadas.
§ 2º - Os Desembargadores não integrantes do órgão especial, observada a ordem decrescente de antigüidade, poderão ser convocados pelo Presidente para substituir os que
o componham, nos casos de afastamento ou impedimento.
Art. 100 - Na composição de qualquer Tribunal, um quinto dos lugares será preenchido
por advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de notário merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática
forense.
§ 1º - Os lugares reservados a membros do Ministério Público ou advogados serão preenchidos, respectivamente, por membros do Ministério Público ou por advogados, indicados
em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça ou seu órgão especial.
§ 2º - Nos Tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional,
uma delas será, alternada e sucessivamente, preenchida por advogado e por membro do
Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes
de uma dessas classes superem os da outra em uma Unidade.
§ 3º - Nos Estados em que houver Tribunal de Alçada, constitui este, para efeito de acesso
ao Tribunal de Justiça, a mais alta entrância da Magistratura estadual.
§ 4º - Os Juízes que integrem os Tribunais de Alçada somente concorrerão às vagas no
Tribunal de Justiça correspondente à classe dos magistrados.
§ 5º - Não se consideram membros do Ministério Público, para preenchimento de vagas
nos Tribunais, os juristas estranhos à carreira, nomeados em comissão para o cargo de
Procurador-Geral ou outro de chefia.
Art. 101 - Os Tribunais compor-se-ão de Câmaras ou Turmas, especializadas ou agrupadas
em Seções especializadas. A composição e competência das Câmaras ou Turmas serão
fixadas na lei e no Regimento Interno.
§ 1º - Salvo nos casos de embargos infringentes ou de divergência, do julgamento das
Câmaras ou Turmas, participarão apenas três dos seus membros, se maior o número de
composição de umas ou outras.
§ 2º - As Seções especializadas serão integradas, conforme disposto no Regimento Interno,
pelas Turmas ou Câmaras da respectiva área de especialização.
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§ 3º - A cada uma das Seções caberá processar e julgar:
a) os embargos infringentes ou de divergência das decisões das Turmas da respectiva área
de especialização;
b) os conflitos de jurisdição relativamente às matérias das respectivas áreas de especialização;
c) a uniformização da jurisprudência, quando ocorrer divergência na interpretação do direito
entre as Turmas que a integram;
d) os mandados de segurança contra ato de Juiz de Direito;
c) as revisões criminais e as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau, da própria
Seção ou das respectivas Turmas.
§ 4º - Cada Câmara, Turma ou Seção especializada funcionará como Tribunal distinto das
demais, cabendo ao Tribunal Pleno, ou ao seu órgão especial, onde houver, o julgamento
dos feitos que, por lei, excedam a competência de Seção.
Art. 102 - Os Tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos, por votação secreta,
elegerão dentre seus Juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de
direção, os titulares destes, com mandato por dois anos, proibida a reeleição. Quem tiver
exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente, não figurará
mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antigüidade.
É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao Juiz eleito, para completar período
de mandato inferior a um ano.
Art. 103 - O Presidente e o Corregedor da Justiça não integrarão as Câmaras ou Turmas.
A Lei estadual poderá estender a mesma proibição também aos Vice-Presidentes.
§ 1º - Nos Tribunais com mais de trinta Desembargadores a lei de organização judiciária poderá
prever a existência de mais de um Vice-Presidente, com as funções que a lei e o Regimento
Interno determinarem, observado quanto a eles, inclusive, o disposto no caput deste artigo.
§ 2º - Nos Estados com mais de cem Comarcas e duzentas Varas, poderá haver até dois
Corregedores, com as funções que a lei e o Regimento Interno determinarem.
Art. 104 - Haverá nos Tribunais de Justiça um Conselho da Magistratura, com função disciplinar, do qual serão membros natos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, não
devendo, tanto quanto possível, seus demais integrantes ser escolhidos dentre os outros do
respectivo órgão especial, onde houver. A composição, a competência e o funcionamento
desse Conselho, que terá como órgão superior o Tribunal Pleno ou o órgão especial, serão
estabelecidos no Regimento Interno.
Art. 105 - A lei estabelecerá o número mínimo de Comarcas a serem visitadas, anualmente, pelo
Corregedor, em correição geral ordinária, sem prejuízo das correições extraordinárias, gerais
ou parciais, que entenda fazer, ou haja de realizar por determinação do Conselho de Magistratura.
Art. 106 - Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, a alteração numérica dos membros do próprio Tribunal ou dos Tribunais inferiores de segunda
instância e dos Juízes de Direito de primeira instância.
§ 1º - Somente será majorado o número dos membros do Tribunal se o total de processos
distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o índice de trezentos feitos por Juiz.
§ 2º - Se o total de processos judiciais distribuídos no Tribunal de Justiça, durante o ano
anterior, superar índice de seiscentos feitos por Juiz e não for proposto o aumento de número de Desembargadores, o acúmulo de serviços não excluirá a aplicação das sanções
previstas nos arts. 56 e 57 desta Lei.
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§ 3º - Para efeito do cálculo a que se referem os parágrafos anteriores, não serão computados
os membros do Tribunal que, pelo exercício de cargos de direção, não integrarem as Câmaras,
Turmas ou Seções, ou que, integrando-as, nelas não servirem como relator ou revisor.
§ 4º - Elevado o número de membros do Tribunal de Justiça ou dos Tribunais inferiores
de segunda instância, ou neles ocorrendo vaga, serão previamente aproveitados os em
disponibilidade, salvo o disposto no § 2º do art. 202 da Constituição federal e no § 1º do
art. 57 desta Lei, nas vagas reservadas aos magistrados.
§ 5º - No caso do parágrafo anterior, havendo mais de um concorrente à mesma vaga,
terá preferência o de maior tempo de disponibilidade, e, sendo este o mesmo, o de maior
antigüidade, sucessivamente, na substituição e no cargo.
Art. 107 - É vedada a convocação ou designação de Juiz para exercer cargo ou função
nos Tribunais, ressalvada a substituição ocasional de seus integrantes (art. 118). (Vide Lei
Complementar nº 54, de 22.12.1986)
CAPÍTULO III
DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA
Art. 108 - Poderão ser criados nos Estados, mediante proposta dos respectivos Tribunais
de Justiça, Tribunais inferiores de segunda instância, denominados Tribunais de Alçada,
observados os seguintes requisitos:
I - ter o Tribunal de Justiça número de Desembargadores igual ou superior a trinta;
II - haver o número de processos distribuídos no Tribunal de Justiça nos dois últimos anos,
superado o índice de trezentos feitos por Desembargador, em cada ano;
III - limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em matéria penal, às infrações a que
não seja cominada pena de reclusão (vetado) e, em matéria cível, a recursos nas ações
relativas à locação e a acidentes do trabalho e à matéria fiscal, e nos concernentes a ações
de procedimento sumaríssimo.
III - limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em matéria cível, a recursos: (Inciso
incluído pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
a) em quaisquer ações relativas à locação de imóveis, bem assim nas possessórias; (Alínea
incluída pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
b) nas ações relativas à matéria fiscal da competência dos Municípios; (Alínea incluída pela
Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
c) nas ações de acidentes do trabalho; (Alínea incluída pela Lei Complementar nº 37, de
13.11.1979)
d) nas ações de procedimento sumaríssimo, em razão da matéria; (Alínea incluída pela Lei
Complementar nº 37, de 13.11.1979)
e) nas execuções por título extrajudicial, exceto as relativas à matéria fiscal da competência
dos Estados; (Alínea incluída pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
IV - limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em matéria penal, a habeas corpus e
recursos: (Inciso incluído pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
a) nos crimes contra o patrimônio, seja qual for a natureza da pena cominada; (Alínea
incluída pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
b) nas demais infrações a que não seja cominada a pena de reclusão, isolada, cumulativa
ou alternadamente, excetuados os crimes ou contravenções relativas a tóxicos ou entorpecentes, e a falência. (Alínea incluída pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
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Parágrafo único - Nos Estados em que houver mais de um Tribunal de Alçada, caberá privativamente a um deles, pelo menos, exercer a competência prevista no inciso IV deste
artigo. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
Art. 109 - Nos casos de conexão ou continência entre ações de competência do Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Alçada, prorrogar-se-á a do primeiro, o mesmo ocorrendo quando,
em matéria penal, houver desclassificação para crime de competência do último.
Art. 110 - Os Tribunais de Alçada terão jurisdição na totalidade ou em parte do território
do Estado, e sede na Capital ou em cidade localizada na área de sua jurisdição.
Parágrafo único - Aplica-se, no que couber, aos Tribunais de Alçada, o disposto nos
arts. 100, caput, §§ 1º, 2º e 5º, 101 e 102.
Art. 111 - Nos Estados com mais de um Tribunal de Alçada é assegurado aos seus Juízes
o direito de remoção de um para outro Tribunal, mediante prévia aprovação do Tribunal de
Justiça, observado o quinto constitucional.
CAPÍTULO IV
DA JUSTIÇA DE PAZ
Art. 112 - A Justiça de Paz temporária, criada por lei, mediante proposta do Tribunal de Justiça, tem competência somente para o processo de habilitação e a celebração do casamento.
§ 1º - O Juiz de Paz será nomeado pelo Governador, mediante escolha em lista tríplice,
organizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ouvido o Juiz de Direito da Comarca,
e composta de eleitores residentes no Distrito, não pertencentes a órgão de direção ou
de ação de Partido Político. Os demais nomes constantes da lista tríplice serão nomeados
primeiro e segundo suplentes.
§ 2º - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviço público relevante e
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até definitivo julgamento.
§ 3º - Nos casos de falta, ausência ou impedimento do Juiz de Paz e de seus suplentes
caberá ao Juiz de Direito da Comarca a nomeação de Juiz de Paz ad hoc.
Art. 113 - A impugnação à regularidade do processo de habilitação matrimonial e a contestação a impedimento oposto serão decididas pelo Juiz de Direito.
TÍTULO IX
DA SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS
Art. 114 - O Presidente do Tribunal é substituído pelo Vice-Presidente, e este e o Corregedor, pelos demais membros, na ordem decrescente de antigüidade.
Art. 115 - Em caso de afastamento a qualquer título por período superior a trinta dias, os
feitos em poder do magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório como os
que pôs em mesa para julgamento, serão redistribuídos aos demais membros da Câmara,
Turma, Grupo ou Seção especializada, mediante oportuna compensação. Os feitos em que seja
revisor passarão ao substituto legal. (Revogado pela Lei Complementar nº 54, de 22.12.1986)
§ 1º - O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos, ainda que o magistrado afastado seja o relator. (Revogado pela Lei Complementar
nº 54, de 22.12.1986)
§ 2º - Somente quando indispensável para decidir nova questão, surgida no julgamento,
será dado substituto ao ausente, cujo voto, então, não se computará. (Revogado pela Lei
Complementar nº 54, de 22.12.1986)
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Art. 116 - Quando o afastamento for por período igual ou superior a três dias, serão redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, os mandados de segurança e os
feitos que, consoante fundada alegação do interessado, reclamem solução urgente. Em caso de
vaga, ressalvados esses processos, os demais serão atribuídos ao nomeado para preenchê-la.
Art. 117 - Para compor o quorum de julgamento, o magistrado, nos casos de ausência ou
impedimento eventual, será substituído por outro da mesmo Câmara ou Turma, na ordem
de antigüidade, ou, se impossível, de outra, de preferência da mesma Seção especializada,
na forma prevista no Regimento Interno. Na ausência de critérios objetivos, a convocação
far-se-á mediante sorteio público, realizado pelo Presidente da Câmara, Turma ou Seção
especializada.
Art. 118 - A convocação de Juiz de primeira instância somente se fará para completar, como
vogal, o quorum de julgamento, quando, por suspeição ou impedimento dos integrantes do
Tribunal, não for possível a substituição na forma prevista no artigo anterior.
Art. 118 - Em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, de
membro dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais, dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais de Alçada, (Vetado) poderão ser convocados Juízes, em Substituição (Vetado)
escolhidos (Vetado) por decisão da maioria absoluta do Tribunal respectivo, ou, se houver,
de seu Órgão Especial: (Redação dada pela Lei Complementar nº 54, de 22.12.1986)
§ 1º - A convocação far-se-á mediante sorteio público dentre:
I - os Juízes Federais, para o Tribunal Federal de Recursos;
II - o Corregedor e Juízes Auditores para a substituição de Ministro togado do Superior
Tribunal Militar;
III - Os Juízes da Comarca da Capital para os Tribunais de Justiça dos Estados onde não
houver Tribunal de Alçada e, onde houver, dentre os membros deste para os Tribunais de
Justiça e dentre os Juízes da Comarca da sede do Tribunal de Alçada para o mesmo;
IV - os Juízes de Direito do Distrito Federal, para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios;
V - os Juízes Presidentes de Junta de Conciliação o Julgamento da sede da Região para os
Tribunais Regionais do Trabalho.
§ 2º - Não poderão ser convocados Juízes punidos com as penas previstas no art. 42, I, II,
III e IV, nem os que estejam respondendo ao procedimento previsto no art. 27.
§ 3º - A convocação de Juiz de Tribunal do Trabalho, para substituir Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, obedecerá o disposto neste artigo.
§ 4º - Em nenhuma hipótese, salvo vacância do cargo, haverá redistribuição de processos
aos Juízes convocados. (Incluído pela Lei Complementar nº 54, de 22.12.1986)
Art. 119 - A redistribuição de feitos, a substituição nos casos de ausência ou impedimento
eventual e a convocação para completar quorum de julgamento não autorizam a concessão
de qualquer vantagem, salvo diárias e transporte, se for o caso.
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 120 - Os Regimentos Internos dos Tribunais disporão sobre a devolução e julgamento
dos feitos, no sentido de que, ressalvadas as preferências legais, se obedeça, tanto quanto
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possível, na organização das pautas, a igualdade numérica entre os processos em que o
Juiz funcione como relator e revisor.
Art. 121 - Nos julgamentos, o pedido de vista não impede votem os Juízes que se tenham
por habilitados a fazê-lo, e o Juiz que o formular restituirá os autos ao Presidente dentro
em dez dias, no máximo, contados do dia do pedido, devendo prosseguir o julgamento do
feito na primeira sessão subseqüente a este prazo.
Art. 122 - Os Presidentes e Vice-Presidentes de Tribunal, assim como os Corregedores,
não poderão participar de Tribunal Eleitoral.
Art. 123 - Poderão ter seus mandatos prorrogados, por igual período, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor que, por força de disposição regimental, estejam, na data da
publicação desta Lei, cumprindo mandato de um ano.
Art. 124 - O magistrado que for convocado para substituir, na primeira Instância, Juiz de
entrância superior, perceberá a diferença de vencimentos correspondente, durante o período
de afastamento do titular, inclusive diárias e transporte, se for o caso.
Art. 124 - O Magistrado que for convocado para substituir, em primeira ou segunda instância, perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer,
inclusive diárias e transporte, se for o caso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 54,
de 22.12.1986)
Art. 125 - O Presidente do Tribunal, de comum acordo com o Vice-Presidente, poderá
delegar-lhe atribuições.
Art. 126 - O Conselho da Justiça Federal compõe-se do Presidente e do Vice-Presidente do
Tribunal Federal de Recursos, e de mais três Ministros eleitos pelo Tribunal, com mandato
de dois anos.
Parágrafo único - O Tribunal Federal de Recursos, ao elegar os três Ministros que integrarão o Conselho, indicará, dentre eles, o Corregedor-Geral, bem como elegerá os respectivos suplentes.
Art. 127 - Nas Justiças da União, os Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, poderão
existir outros órgãos com funções disciplinares e de correição, nos termos da lei, ressalvadas
as competências dos previstos nesta.
Art. 128 - Nos Tribunais, não poderão ter assento na mesma Turma, Câmara ou Seção,
cônjuges e parentes consangüíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral
até o terceiro grau.
Parágrafo único - Nas sessões do Tribunal Pleno ou órgão que o substituir, onde houver, o
primeiro dos membros mutuamente impedidos, que votar, excluirá a participação do outro
no julgamento.
Art. 129 - O magistrado, pelo exercício em órgão disciplinar ou de correição, nenhuma
vantagem pecuniária perceberá, salvo transporte e diária para alimentação e pousada,
quando se deslocar de sua sede.
Art. 130 - Compete à Justiça Federal o processo e julgamento das ações decorrentes de
acidentes do trabalho, quando o pedido tiver por objetivo o reconhecimento de doença
profissional não incluída na relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social. O recurso cabível no caso será interposto para o Tribunal Federal de Recursos.
(Revogado pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
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§ 1º - Continuam na competência da Justiça estadual o processo e julgamento das ações
a ela distribuídas até seis meses após a entrada em vigor da presente Lei. (Revogado
pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
§ 2º - Nas Comarcas onde não houver Juiz Federal, ressalvadas as localizadas em Região
Metropolitana onde não houver Seção Judiciária da Justiça Federal, os litígios relativos a
acidentes do trabalho ou a doenças a eles equiparadas continuarão sendo processados o
julgados pela Justiça estadual. (Revogado pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
Art. 131 - Ao magistrado que responder a processo disciplinar findo este, dar-se-á certidão
de suas peças, se o requerer.
Art. 132 - Aplicam-se à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que couber, as
normas referentes à Justiça dos Estados.
Art. 133 - O Presidente do Supremo Tribunal Federal adotará as providências necessárias
à instalação do Conselho Nacional da Magistratura no prazo de trinta dias, contado da
entrada em vigor desta Lei.
Art. 134 - Concluídas as instalações que possam atender á nova composição do Tribunal
Federal de Recursos, serão preenchidos oito cargos de Ministro, para completar o número
de vinte e sete, nos termos do art. 4º, devendo o Presidente do Tribunal no prazo de trinta
dias, tornar efetiva a reorganização determinada nesta Lei e promover, a adaptação do
Regimento Interno às regras nela estabelecias.
Parágrafo único - As disposições dos arts. 115 e 118 da Lei Complementar nº 35, de
14 de março de 1979, não se aplicarão ao Tribunal Federal de Recursos, enquanto não
forem preenchidos os oito cargos de Ministro, para complementar o número de vinte e
sete, nos termos previstos neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 37,
de 13.11.1979)
Art. 135 - O mandato dos membros do Conselho Nacional da Magistratura eleitos no
prazo do artigo anterior, com início da data da sua eleição, terminará juntamente com o
do Presidente e do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal eleitos em substituição
aos atuais.
Art. 136 - Para efeito do aumento do número de Desembargadores, previsto no art. 106,
§ 1º, poderá ser computado o número de processos distribuídos durante o ano anterior, e
que, por força desta Lei, passaram à competência dos Tribunais de Justiça.
Art. 137 - Os cargos de Desembargadores criados após a promulgação da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, e ainda não providos à data da vigência desta Lei,
somente o serão uma vez satisfeito o requisito constante do art. 106, § 1º.
Art. 138 - Aos Juízes togados, nomeados mediante concurso de provas e ainda sujeitos
a concurso de títulos consoante as legislações estaduais, computar-se-á, no período de
dois anos de estágio para aquisição da vitaliciedade, o tempo de exercício anterior a 13
de abril de 1977.
Art. 139 - Dentro de seis meses contados da vigência desta Lei, os Estados adaptarão sua
organização judiciária aos preceitos e aos constantes da Constituição federal.
§ 1º - Nos Estados em que houver Tribunal de Alçada, os Tribunais de Justiça observarão,
quanto à competência, o disposto no art. 108, inciso III.
§ 1º - Nos Estados em que houver Tribunal de Alçada, os Tribunais de Justiça observarão
quanto à competência o disposto no art. 108, incisos III e IV. (Redação dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
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Arts. 139 a 144

§ 2º - Os Tribunais de Alçada conservarão, residualmente, sua competência para o processo
e julgamento dos feitos e recursos que houverem sido recebidos em seus protocolos até a
data da entrada em vigor desta Lei.
§ 2º - Os Tribunais de Justiça e os de Alçada conservarão, residualmente, sua competência,
para o processo e julgamento dos feitos e recursos que houverem sido entregues, nas respectivas Secretarias, até a data da entrada em vigor da lei estadual de adaptação prevista
no art. 202 da Constituição, ainda que não tenham sido registrados ou autuados. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 37, de 13.11.1979)
Art. 140 - Vencido o prazo do artigo anterior, ficarão extintos os cargos de Juiz substituto
de segunda instância, qualquer que seja a sua denominação, e seus ocupantes, em disponibilidade, com vencimentos integrais até serem aproveitados.
§ 1º - O aproveitamento far-se-á por promoção ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal de
Alçada, conforme o caso, respeitado o quinto constitucional, alternadamente, pelos critérios
de antigüidade e merecimento, e, enquanto não foi, possível, nas Varas da Comarca da
Capital, de entrância igual à dos ocupantes aos cargos extintos.
§ 2º - No Estado do Rio de Janeiro, nas primeiras vagas que ocorrerem ou vierem a ser
criadas no Tribunal de Justiça, ressalvada a faculdade do Governador, de prévio aproveitamento dos atuais Desembargadores em disponibilidade (Emenda Constitucional nº 7/77,
art. 202, § 2º) e observado o quinto constitucional, serão aproveitados os atuais Juízes de
Direito substitutos de Desembargador, sem prejuízo da antigüidade que tiverem os demais
Juízes de Direito de entrância especial, na oportunidade do acesso ao Tribunal.
§ 3º - Os Juízes substitutos dos Tribunais de Alçada do mesmo Estado serão aproveitados
nas primeiras vagas que ocorrerem ou vierem a ser criadas em qualquer desses Tribunais,
observados os mesmos critérios deste artigo.
§ 4º - Os Juízes que, na data da entrada em vigor desta Lei, estejam no exercício de função
substituinte, mediante convocação temporária, reassumirão o exercício das Varas de que
sejam titulares.
§ 5º - É, vedado o aproveitamento por forma diversa da prevista nos artigos anteriores,
inclusive como assessor, assistente ou auxiliar de Desembargador ou de Juiz de Tribunal
de Alçada.
Art. 141 - Independentemente do disposto no § 3º do art. 100 desta Lei, fica assegurado
o acesso aos Tribunais de Justiça, pelo critério de antigüidade, de todos os Juízes de Direito que, à data da promulgação desta Lei, integrem a mais elevada entrância, desde que,
segundo as disposições estaduais então vigentes, tenham igual ou maior antigüidade do
que a daqueles que integram os Tribunais de Alçada ressalvada a recusa prevista no inciso III
do art. 144 da Constituição federal.
Art. 142 - No Estado do Rio de Janeiro a aplicação do disposto no § 3º do art. 100 não
poderá afetar a antigüidade que tiverem, na data da entrada em vigor desta Lei, os Juízes
que atualmente compõem a entrância especial, entre os quais se incluem os Juízes que
integram os Tribunais de Alçada.
Art. 143 - O disposto no § 4º do art. 100 não se aplica às vagas ocorrentes antes da data
da entrada em vigor desta Lei.
Art. 144 - (Vetado.)
Parágrafo único - (Vetado.)
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Art. 145 - As gratificações e adicionais atualmente atribuídos a magistrados, não previstos
no art. 65, ou excedentes das percentagens e limites nele fixados, ficam extintos e seus
valores atuais passam a ser percebidos como vantagem pessoal inalterável no seu quantum,
a ser absorvida em futuros aumentos ou reajustes de vencimentos.
Parágrafo único - A absorção a que se refere este artigo não se aplica ao excesso decorrente
do número de quinquênios e não excederá de vinte por cento em cada aumento ou reajuste
de vencimento.
Art. 146 - Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após sua publicação.
Art. 147 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1979; 128º da Independência e 91º da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.3.1979
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LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.

Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/1980

Arts. 1º e 2º

LEI NO 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º,
será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária,
abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em
lei ou contrato.
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será
feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como
o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado
o valor da dívida.
§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e
será autenticada pela autoridade competente.
§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada
ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
369

Arts. 2º a 6º

Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/1980

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou
pessoas jurídicas de direito privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
§ 1º - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante
e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou
concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem
ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo
valor desses bens.
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas
relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial.
§ 3º - Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida.
Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem
insuficientes à satisfação da dívida.
§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos
artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.
Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda
Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.
Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte
integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento,
preparado inclusive por processo eletrônico.
§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição
inicial.
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Arts. 6º a 9º

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.
Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito,
fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou
outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com
os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a
execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a
requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do
executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega
da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta
à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá,
apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia
devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa,
o prazo e o endereço da sede do Juízo.
§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito,
que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o
consentimento expresso do respectivo cônjuge.
§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos
bens do executado ou de terceiros.
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§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.043,
de 2014)
§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz
os mesmos efeitos da penhora.
§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade
pela atualização monetária e juros de mora.
§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a
execução do saldo devedor.
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º,
a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare
absolutamente impenhoráveis.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.
§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I
do artigo 9º.
§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou
da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.
Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante
publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.
§ 1º - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de
cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º,
incisos I e II, para a citação.
§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as
normas previstas para a citação.
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Arts. 12 a 16

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita
pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de
seu representante legal.
Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados,
efetuada por quem o lavrar.
§ 1º - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado
o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a
nova avaliação dos bens penhorados.
§ 2º - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo
de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a
critério do Juiz.
§ 3º - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação.
Art. 14 - 0 Oficial de Justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora
ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso IV:
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado;
II - na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo;
III - na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, se forem ações,
debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário
nominativo.
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia; e (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente
da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei
nº 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora.
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa,
requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a
critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão
processadas e julgadas com os embargos.
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Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no
prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de
direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em
que o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 18 - Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre
a garantia da execução.
Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso
de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a
execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I - remir o bem, se a garantia for real; ou
II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão
de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.
Art. 20 - Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no Juízo
deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e julgamento.
Parágrafo Único - Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos
do próprio Juízo deprecado, caber-lhe -á unicamente o julgamento dessa matéria.
Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I.
Art. 22 - A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede
do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário,
no órgão oficial.
§ 1º - O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a
30 (trinta), nem inferior a 10 (dez) dias.
§ 2º - O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado, pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior.
Art. 23 - A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar
designado pelo Juiz.
§ 1º - A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados
englobadamente ou em lotes que indicarem.
§ 2º - Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas
indicadas no edital.
Art. 24 - A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos;
II - findo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos
créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo Juiz se a diferença
for depositada, pela exeqüente, à ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.
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Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda
Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos,
com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Art. 27 - As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir
num só texto os de diferentes processos.
Parágrafo Único - As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo Juízo e ao número da correspondente inscrição de Dívida Ativa, bem como ao nome
das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação.
Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da
primeira distribuição.
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso
de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de
direito público, na seguinte ordem:
I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.
Art. 30 - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Divida Ativa da Fazenda Pública a totalidade
dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio
ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados
unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.
Art. 31 - Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou
concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de
quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias;
II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa
Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias.
§ 1º - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo
os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.
§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será
devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
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Art. 33 - O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para
fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão final, transitada em julgado, que
der por improcedente a execução, total ou parcialmente.
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou
inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz,
que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
Art. 35 - Nos processos regulados por esta Lei, poderá ser dispensada a audiência de
revisor, no julgamento das apelações.
Art. 36 - Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da Dívida Ativa respectiva, em Juízo ou fora dele, e aprovar, inclusive, os modelos de documentos de
arrecadação.
Art. 37 - O Auxiliar de Justiça que, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, prejudicar a
execução, será responsabilizado, civil, penal e administrativamente.
Parágrafo Único - O Oficial de Justiça deverá efetuar, em 10 (dez) dias, as diligências que
lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior devidamente justificado perante o Juízo.
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros
e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela
parte contrária.
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá
o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial
da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
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§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do
Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução
fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.
Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora
previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo
funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com
indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.
Art. 42 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 90 (noventa)
dias após a data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Hélio Beltrão
Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 24.9.1980
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Arts. 1º a 6º

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
LEI Nº 6.840, DE 03 NOVEMBRO DE 1980.
Dispõe sobre títulos de crédito comercial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - As operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física
ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços poderão ser
representadas por Cédula de Crédito Comercial e por nota de Crédito Comercial.
Art. 2º - A aplicação de crédito decorrente da operação de que trata o artigo anterior
poderá ser ajustada em orçamento assinado pelo financiado e autenticado pela instituição
financeira, dele devendo constar expressamente qualquer alteração que convencionarem.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, far-se-á, na cédula, menção do orçamento, que
a ela ficará vinculado.
Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, será dispensada a descrição a que se refere o inciso V
do artigo 14 do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, quando a garantia se constituir através de penhor de títulos de crédito, hipótese em que se estabelecerá apenas o
valor global.
Art. 4º - A não identificação dos bens objeto da alienação fiduciária cedular não retira a
eficácia da garantia, que incidirá sobre outros de mesmo gênero, quantidade e qualidade.
Art. 5º - Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas
do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele
diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, em 3 de novembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.11.1980
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