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Apresentação

As obras de legislação do Senado Federal visam a permitir o acesso do cidadão 
à legislação em vigor relativa a temas específicos de interesse público.

Tais coletâneas incluem dispositivos constitucionais, códigos ou leis principais 
sobre o tema, além de normas correlatas e acordos internacionais relevantes, 
a depender do assunto. Por meio de compilação atualizada e fidedigna, 
apresenta-se ao leitor um painel consistente para estudo e consulta.

Notas de rodapé trazem a referência das normas que alteram ou regulamentam 
leis e decretos, permitindo ao leitor aprofundar seus conhecimentos. O termo 
“Ver” remete a normas conexas.

O índice temático, quando apresentado, oferece verbetes com tópicos de relevo, 
tornando fácil e rápida a consulta a dispositivos de interesse mais pontual.

Na Livraria Virtual do Senado (www.senado.leg.br/livraria), além das obras 
impressas disponíveis para compra direta, o leitor encontra e-books para 
download imediato e gratuito.

Sugestões e críticas podem ser registradas na página da Livraria e certamente 
contribuirão para o aprimoramento de nossos livros e periódicos.





Dispositivos constitucionais 
pertinentes
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Constituição  
da República Federativa do Brasil

��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO III – Da Organização do Estado
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Da União
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 21. Compete à União:
��������������������������������������������������������������������������������

IX – elaborar e executar planos nacionais 
e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

XXVII – normas gerais de licitação e con-
tratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas 
e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, obedecido o disposto 
no art� 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do 
art� 173, § 1o, III;
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgâ-
nica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 
dos membros da Câmara Municipal, que a pro-
mulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respec-
tivo Estado e os seguintes preceitos:
��������������������������������������������������������������������������������

XII – cooperação das associações represen-
tativas no planejamento municipal;

XIII – iniciativa popular de projetos de lei 
de interesse específico do Município, da cidade 

ou de bairros, através de manifestação de, pelo 
menos, cinco por cento do eleitorado;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 31. A fiscalização do Município será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei�

§ 1o O controle externo da Câmara Muni-
cipal será exercido com o auxílio dos Tribunais 
de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Muni-
cípios, onde houver�

§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal�

§ 3o As contas dos Municípios ficarão, du-
rante sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO VII – Da Administração 
Pública
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e in-
direta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:
��������������������������������������������������������������������������������

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alie-
nações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusu-
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las que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações;
��������������������������������������������������������������������������������

§ 1o A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públi-
cos deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 3o A lei disciplinará as formas de parti-
cipação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente:

I – as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a ma-
nutenção de serviços de atendimento ao usuá-
rio e a avaliação periódica, externa e interna, 
da qualidade dos serviços;
��������������������������������������������������������������������������������

§ 8o A autonomia gerencial, orçamentária 
e financeira dos órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado entre seus ad-
ministradores e o poder público, que tenha por 
objeto a fixação de metas de desempenho para 
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

II – os controles e critérios de avaliação de 
desempenho, direitos, obrigações e responsa-
bilidade dos dirigentes;
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Dos Servidores Públicos

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes�1

1 Nota do Editor (NE): o caput deste artigo teve a 
sua aplicação suspensa em caráter liminar, por força 
da ADI no  2�135� Redação anterior: “A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui-
rão, no âmbito de sua competência, regime jurídico 

��������������������������������������������������������������������������������
§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formação 
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um 
dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios 
ou contratos entre os entes federados�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 7o Lei da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios disciplinará a apli-
cação de recursos orçamentários provenientes 
da economia com despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no 
desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionaliza-
ção do serviço público, inclusive sob a forma de 
adicional ou prêmio de produtividade�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 4o Como condição para a aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para 
essa finalidade�
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO IV – Das Regiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União 
poderá articular sua ação em um mesmo com-
plexo geoeconômico e social, visando a seu 
desenvolvimento e à redução das desigualdades 
regionais�

§ 1o Lei complementar disporá sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

II – a composição dos organismos regionais 
que executarão, na forma da lei, os planos 
regionais, integrantes dos planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social, aprova-
dos juntamente com estes�

único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas”�



12

G
ov

er
na

nç
a 

pú
bl

ic
a

��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO IV – Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I – Do Poder Legislativo
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Das Atribuições do Congresso 
Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts� 49, 51 e 52, 
dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

II – plano plurianual, diretrizes orçamen-
tárias, orçamento anual, operações de crédito, 
dívida pública e emissões de curso forçado;
��������������������������������������������������������������������������������

IV – planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais de desenvolvimento;
��������������������������������������������������������������������������������

IX – organização administrativa, judiciária, 
do Ministério Público e da Defensoria Públi-
ca da União e dos Territórios e organização 
judiciária e do Ministério Público do Distrito 
Federal;

X – criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicas, observado 
o que estabelece o art� 84, VI, “b”;

XI – criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
��������������������������������������������������������������������������������

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Exe-
cutivo, incluídos os da administração indireta;
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO VIII – Do Processo Legislativo
��������������������������������������������������������������������������������

SUBSEÇÃO III – Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comis-

são da Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral ou do Congresso Nacional, ao Presidente 
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição�

§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que:
��������������������������������������������������������������������������������

II – disponham sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

b) organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Ter-
ritórios;

c) servidores públicos da União e Territó-
rios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública da União, bem como nor-
mas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública, observado o disposto 
no art� 84, VI;
��������������������������������������������������������������������������������

§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida 
pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-
-las de imediato ao Congresso Nacional�

§ 1o É vedada a edição de medidas provisó-
rias sobre matéria:

I – relativa a:
��������������������������������������������������������������������������������

d) planos plurianuais, diretrizes orçamen-
tárias, orçamento e créditos adicionais e suple-
mentares, ressalvado o previsto no art� 167, § 3o;
��������������������������������������������������������������������������������
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SEÇÃO IX – Da Fiscalização Contábil, 
Financeira e Orçamentária

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Con-
gresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder�

Parágrafo único� Prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária�

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con-
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valo-
res públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legali-
dade dos atos de admissão de pessoal, a qual-
quer título, na administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 
posteriores que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câ-
mara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções 
e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legisla-

tivo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 
referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das em-
presas supranacionais de cujo capital social a 
União participe, de forma direta ou indireta, 
nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União mediante con-
vênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Município;

VII – prestar as informações solicitadas 
pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 
Casas, ou por qualquer das respectivas Comis-
sões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 
resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de con-
tas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou enti-
dade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário manterão, de forma integrada, sis-
tema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previs-
tas no plano plurianual, a execução dos progra-
mas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional�



14

G
ov

er
na

nç
a 

pú
bl

ic
a

§ 1o Os responsáveis pelo controle interno, 
ao tomarem conhecimento de qualquer irre-
gularidade ou ilegalidade, dela darão ciência 
ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária�

§ 2o Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, 
na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Do Poder Executivo
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Das Atribuições do Presidente 
da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presiden-
te da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de 
Estado;

II – exercer, com o auxílio dos Ministros de 
Estado, a direção superior da administração 
federal;
��������������������������������������������������������������������������������

VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da ad-

ministração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos;
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO IV – Dos Ministros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão esco-
lhidos dentre brasileiros maiores de vinte e 
um anos e no exercício dos direitos políticos�

Parágrafo único� Compete ao Ministro de 
Estado, além de outras atribuições estabelecidas 
nesta Constituição e na lei:

I – exercer a orientação, coordenação e 
supervisão dos órgãos e entidades da admi-
nistração federal na área de sua competência 
e referendar os atos e decretos assinados pelo 
Presidente da República;

II – expedir instruções para a execução das 
leis, decretos e regulamentos;

III – apresentar ao Presidente da República 
relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV – praticar os atos pertinentes às atribui-
ções que lhe forem outorgadas ou delegadas 
pelo Presidente da República�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Do Poder Judiciário
SEÇÃO I – Disposições Gerais
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Es-
tatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios:
��������������������������������������������������������������������������������

IV – previsão de cursos oficiais de prepara-
ção, aperfeiçoamento e promoção de magistra-
dos, constituindo etapa obrigatória do processo 
de vitaliciamento a participação em curso 
oficial ou reconhecido por escola nacional de 
formação e aperfeiçoamento de magistrados;
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Do Supremo Tribunal Federal
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça 
compõe-se de 15 (quinze) membros com 
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo:
��������������������������������������������������������������������������������

§ 4o Compete ao Conselho o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura:
��������������������������������������������������������������������������������

VI – elaborar semestralmente relatório 
estatístico sobre processos e sentenças prolata-
das, por unidade da Federação, nos diferentes 
órgãos do Poder Judiciário;

VII – elaborar relatório anual, propondo 
as providências que julgar necessárias, sobre 
a situação do Poder Judiciário no País e as 
atividades do Conselho, o qual deve integrar 
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, 
por ocasião da abertura da sessão legislativa�
��������������������������������������������������������������������������������
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TÍTULO VI – Da Tributação e do 
Orçamento
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Das Finanças Públicas
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:
��������������������������������������������������������������������������������

§ 4o Os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constitui-
ção serão elaborados em consonância com o 
plano plurianual e apreciados pelo Congresso 
Nacional�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual;
��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e 
Financeira
CAPÍTULO I – Dos Princípios Gerais da 
Atividade Econômica
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 174. Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incen-
tivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor 
privado�

§ 1o A lei estabelecerá as diretrizes e bases 
do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibili-
zará os planos nacionais e regionais de desen-
volvimento�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Da Política Urbana

Art. 182. A política de desenvolvimento ur-
bano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-
-estar de seus habitantes�

§ 1o O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais 
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Política Agrícola e 
Fundiária e da Reforma Agrária
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 187. A política agrícola será planejada 
e executada na forma da lei, com a participa-
ção efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem como 
dos setores de comercialização, de armaze-
namento e de transportes, levando em conta, 
especialmente:

I – os instrumentos creditícios e fiscais;
II – os preços compatíveis com os custos 

de produção e a garantia de comercialização;
III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – a assistência técnica e extensão rural;
V – o seguro agrícola;
VI – o cooperativismo;
VII – a eletrificação rural e irrigação;
VIII – a habitação para o trabalhador rural�
§ 1o Incluem-se no planejamento agrícola 

as atividades agroindustriais, agropecuárias, 
pesqueiras e florestais�

§ 2o Serão compatibilizadas as ações de 
política agrícola e de reforma agrária�
��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VIII – Da Ordem Social
CAPÍTULO I – Disposição Geral

Art. 193. A ordem social tem como base o pri-
mado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 
e a justiça sociais�

CAPÍTULO II – Da Seguridade Social
��������������������������������������������������������������������������������
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SEÇÃO II – Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação�

Art. 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regula-
mentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado�

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais;

III – participação da comunidade�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 4o Os gestores locais do sistema único de 
saúde poderão admitir agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de processo seletivo público, de acordo 
com a natureza e complexidade de suas atribui-
ções e requisitos específicos para sua atuação�
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO IV – Da Assistência Social
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 204. As ações governamentais na área 
da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no art� 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
(EC no 42/2003)

I – descentralização político-administrativa, 
cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução 
dos respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes 
e de assistência social;

II – participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Educação, da Cultura e 
do Desporto
SEÇÃO I – Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e de-
ver do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho�

Art. 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios:
��������������������������������������������������������������������������������

VI – gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei;

VII – garantia de padrão de qualidade;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 207. As universidades gozam de auto-
nomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios organizarão em regime 
de colaboração seus sistemas de ensino�

§ 1o A União organizará o sistema federal de 
ensino e o dos Territórios, financiará as insti-
tuições de ensino públicas federais e exercerá, 
em matéria educacional, função redistribuitiva 
e supletiva, de forma a garantir equalização de 
oportunidades educacionais e padrão mínimo 
de qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios�
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Da Cultura
��������������������������������������������������������������������������������
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§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional 
de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração 
das ações do poder público que conduzem à:
��������������������������������������������������������������������������������

III – formação de pessoal qualificado para a 
gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 216. Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imate-
rial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
��������������������������������������������������������������������������������

§ 1o O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de acau-
telamento e preservação�

§ 2o Cabem à administração pública, na 
forma da lei, a gestão da documentação gover-
namental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, 
organizado em regime de colaboração, de 
forma descentralizada e participativa, institui 
um processo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da 
Federação e a sociedade, tendo por objetivo 
promover o desenvolvimento humano, social 
e econômico com pleno exercício dos direitos 
culturais�

§ 1o O Sistema Nacional de Cultura funda-
menta-se na política nacional de cultura e nas 
suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional 
de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:
��������������������������������������������������������������������������������

IV – cooperação entre os entes federados, 
os agentes públicos e privados atuantes na área 
cultural;

V – integração e interação na execução das 
políticas, programas, projetos e ações desen-
volvidas;
��������������������������������������������������������������������������������

VIII – autonomia dos entes federados e das 
instituições da sociedade civil;

IX – transparência e compartilhamento das 
informações;

X – democratização dos processos decisórios 
com participação e controle social;

XI – descentralização articulada e pactuada 
da gestão, dos recursos e das ações;
��������������������������������������������������������������������������������

§ 2o Constitui a estrutura do Sistema Na-
cional de Cultura, nas respectivas esferas da 
Federação:

I – órgãos gestores da cultura;
II – conselhos de política cultural;
III – conferências de cultura;
IV – comissões intergestores;
V – planos de cultura;
VI – sistemas de financiamento à cultura;
VII – sistemas de informações e indicadores 

culturais;
VIII – programas de formação na área da 

cultura; e
IX – sistemas setoriais de cultura�
§ 3o Lei federal disporá sobre a regulamen-

tação do Sistema Nacional de Cultura, bem 
como de sua articulação com os demais siste-
mas nacionais ou políticas setoriais de governo�

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios organizarão seus respectivos sistemas 
de cultura em leis próprias�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Da Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará 
o desenvolvimento científico, a pesquisa, a ca-
pacitação científica e tecnológica e a inovação�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 3o O Estado apoiará a formação de recur-
sos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 
tecnologia e inovação, inclusive por meio do 
apoio às atividades de extensão tecnológica, 
e concederá aos que delas se ocupem meios e 
condições especiais de trabalho�
��������������������������������������������������������������������������������

§ 6o O Estado, na execução das atividades 
previstas no caput, estimulará a articulação 
entre entes, tanto públicos quanto privados, 
nas diversas esferas de governo�
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��������������������������������������������������������������������������������

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios poderão firmar 
instrumentos de cooperação com órgãos e 
entidades públicos e com entidades privadas, 
inclusive para o compartilhamento de recursos 
humanos especializados e capacidade instalada, 
para a execução de projetos de pesquisa, de 
desenvolvimento científico e tecnológico e de 
inovação, mediante contrapartida financeira ou 

não financeira assumida pelo ente beneficiário, 
na forma da lei�

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organi-
zado em regime de colaboração entre entes, 
tanto públicos quanto privados, com vistas a 
promover o desenvolvimento científico e tec-
nológico e a inovação�
��������������������������������������������������������������������������������



Governança pública
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Lei no 10.180/2001
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração 
Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e 
dá outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA adotou a Medida Provisória no 2.112-88, 
de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, 
para os efeitos do disposto no parágrafo único 
do art. 62 da Constituição Federal, promulgo 
a seguinte Lei:

TÍTULO I – Da Organização Sistêmica
CAPÍTULO ÚNICO – Das Disposições 
Preliminares

Art. 1o Serão organizadas sob a forma de 
sistemas as atividades de planejamento e de 
orçamento federal, de administração financeira 
federal, de contabilidade federal e de controle 
interno do Poder Executivo Federal.

TÍTULO II – Do Sistema de Planejamento e 
de Orçamento Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades

Art. 2o O Sistema de Planejamento e de Or-
çamento Federal tem por finalidade:

I – formular o planejamento estratégico 
nacional;

II – formular planos nacionais, setoriais e 
regionais de desenvolvimento econômico e 
social;

III – formular o plano plurianual, as dire-
trizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

IV – gerenciar o processo de planejamento 
e orçamento federal;

V – promover a articulação com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, visando a 
compatibilização de normas e tarefas afins aos 
diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, 
distrital e municipal.

CAPÍTULO II – Da Organização e das 
Competências

Art. 3o O Sistema de Planejamento e de Or-
çamento Federal compreende as atividades de 
elaboração, acompanhamento e avaliação de 
planos, programas e orçamentos, e de realiza-
ção de estudos e pesquisas socioeconômicas.

Art. 4o Integram o Sistema de Planejamento 
e de Orçamento Federal:

I – o Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, como órgão central;

II – órgãos setoriais;
III – órgãos específicos.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de 

planejamento e orçamento dos Ministérios, da 
Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidên-
cia e da Casa Civil da Presidência da República.

§ 2o Os órgãos específicos são aqueles 
vinculados ou subordinados ao órgão central 
do Sistema, cuja missão está voltada para as 
atividades de planejamento e orçamento.

§ 3o Os órgãos setoriais e específicos ficam 
sujeitos à orientação normativa e à supervi-
são técnica do órgão central do Sistema, sem 
prejuízo da subordinação ao órgão em cuja 
estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 4o As unidades de planejamento e orça-
mento das entidades vinculadas ou subordi-
nadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam 
sujeitas à orientação normativa e à supervisão 
técnica do órgão central e também, no que 
couber, do respectivo órgão setorial.

§ 5o O órgão setorial da Casa Civil da Presi-
dência da República tem como área de atuação 
todos os órgãos integrantes da Presidência da 
República, ressalvados outros determinados 
em legislação específica.
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Art. 5o Sem prejuízo das competências 
constitucionais e legais de outros Poderes, as 
unidades responsáveis pelos seus orçamentos 
ficam sujeitas à orientação normativa do órgão 
central do Sistema.

Art. 6o Sem prejuízo das competências cons-
titucionais e legais de outros Poderes e órgãos 
da Administração Pública Federal, os órgãos 
integrantes do Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal e as unidades responsáveis 
pelo planejamento e orçamento dos demais 
Poderes realizarão o acompanhamento e a 
avaliação dos planos e programas respectivos.

SEÇÃO I – Do Planejamento Federal

Art. 7o Compete às unidades responsáveis 
pelas atividades de planejamento:

I – elaborar e supervisionar a execução de 
planos e programas nacionais e setoriais de 
desenvolvimento econômico e social;

II – coordenar a elaboração dos projetos 
de lei do plano plurianual e o item, metas e 
prioridades da Administração Pública Fede-
ral, integrantes do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, bem como de suas alterações, 
compatibilizando as propostas de todos os 
Poderes, órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública Federal com os objeti-
vos governamentais e os recursos disponíveis;

III – acompanhar física e financeiramente 
os planos e programas referidos nos incisos I 
e II deste artigo, bem como avaliá-los, quanto 
à eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar 
o processo de alocação de recursos públicos, 
a política de gastos e a coordenação das ações 
do governo;

IV – assegurar que as unidades administra-
tivas responsáveis pela execução dos progra-
mas, projetos e atividades da Administração 
Pública Federal mantenham rotinas de acom-
panhamento e avaliação da sua programação;

V – manter sistema de informações rela-
cionados a indicadores econômicos e sociais, 
assim como mecanismos para desenvolver 

previsões e informação estratégica sobre 
tendências e mudanças no âmbito nacional e 
internacional;

VI – identificar, analisar e avaliar os investi-
mentos estratégicos do Governo, suas fontes de 
financiamento e sua articulação com os inves-
timentos privados, bem como prestar o apoio 
gerencial e institucional à sua implementação;

VII – realizar estudos e pesquisas socioeco-
nômicas e análises de políticas públicas;

VIII – estabelecer políticas e diretrizes gerais 
para a atuação das empresas estatais.

Parágrafo único. Consideram-se empresas 
estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, 
as empresas públicas, as sociedades de econo-
mia mista, suas subsidiárias e controladas e 
demais empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto.

SEÇÃO II – Do Orçamento Federal

Art. 8o Compete às unidades responsáveis 
pelas atividades de orçamento:

I – coordenar, consolidar e supervisionar 
a elaboração dos projetos da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária da União, 
compreendendo os orçamentos fiscal, da segu-
ridade social e de investimento das empresas 
estatais;

II – estabelecer normas e procedimentos 
necessários à elaboração e à implementação 
dos orçamentos federais, harmonizando-os 
com o plano plurianual;

III – realizar estudos e pesquisas concernen-
tes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 
do processo orçamentário federal;

IV – acompanhar e avaliar a execução 
orçamentária e financeira, sem prejuízo da 
competência atribuída a outros órgãos;

V – estabelecer classificações orçamentárias, 
tendo em vista as necessidades de sua harmo-
nização com o planejamento e o controle;

VI – propor medidas que objetivem a con-
solidação das informações orçamentárias das 
diversas esferas de governo.
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TÍTULO III – Do Sistema de Administração 
Financeira Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades

Art. 9o O Sistema de Administração Finan-
ceira Federal visa ao equilíbrio financeiro do 
Governo Federal, dentro dos limites da receita 
e despesa públicas.

CAPÍTULO II – Da Organização e das 
Competências

Art. 10. O Sistema de Administração Fi-
nanceira Federal compreende as atividades 
de programação financeira da União, de ad-
ministração de direitos e haveres, garantias e 
obrigações de responsabilidade do Tesouro 
Nacional e de orientação técnico-normativa 
referente à execução orçamentária e financeira.

Art. 11. Integram o Sistema de Administração 
Financeira Federal:

I – a Secretaria do Tesouro Nacional, como 
órgão central;

II – órgãos setoriais.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de 

programação financeira dos Ministérios, da 
Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência 
e da Casa Civil da Presidência da República.

§ 2o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à 
orientação normativa e à supervisão técnica 
do órgão central do Sistema, sem prejuízo da 
subordinação ao órgão em cuja estrutura ad-
ministrativa estiverem integrados.

Art. 12. Compete às unidades responsáveis 
pelas atividades do Sistema de Administração 
Financeira Federal:

I – zelar pelo equilíbrio financeiro do Te-
souro Nacional;

II – administrar os haveres financeiros e 
mobiliários do Tesouro Nacional;

III – elaborar a programação financeira do 
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do 
Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da 
política de financiamento da despesa pública;

IV – gerir a dívida pública mobiliária fede-
ral e a dívida externa de responsabilidade do 
Tesouro Nacional;

V – controlar a dívida decorrente de ope-
rações de crédito de responsabilidade, direta e 
indireta, do Tesouro Nacional;

VI – administrar as operações de crédito 
sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;

VII – manter controle dos compromissos 
que onerem, direta ou indiretamente, a União 
junto a entidades ou organismos internacionais;

VIII – editar normas sobre a programação 
financeira e a execução orçamentária e financei-
ra, bem como promover o acompanhamento, 
a sistematização e a padronização da execução 
da despesa pública;

IX – promover a integração com os demais 
Poderes e esferas de governo em assuntos de 
administração e programação financeira.

Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Se-
cretaria do Tesouro Nacional os representantes 
do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou 
órgãos equivalentes das entidades da adminis-
tração indireta, controladas direta ou indireta-
mente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Te-
souro Nacional nos conselhos fiscais deverão 
ser, preferencialmente, servidores integrantes 
da carreira Finanças e Controle que não este-
jam em exercício nas áreas de controle interno 
no ministério ou órgão equivalente ao qual a 
entidade esteja vinculada.

TÍTULO IV – Do Sistema de Contabilidade 
Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades

Art. 14. O Sistema de Contabilidade Federal 
visa a evidenciar a situação orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial da União.

Art. 15. O Sistema de Contabilidade Federal 
tem por finalidade registrar os atos e fatos re-
lacionados com a administração orçamentária, 
financeira e patrimonial da União e evidenciar:

I – as operações realizadas pelos órgãos ou 
entidades governamentais e os seus efeitos so-
bre a estrutura do patrimônio da União;

II – os recursos dos orçamentos vigentes, as 
alterações decorrentes de créditos adicionais, as 
receitas prevista e arrecadada, a despesa empe-
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nhada, liquidada e paga à conta desses recursos 
e as respectivas disponibilidades;

III – perante a Fazenda Pública, a situação de 
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou confiados;

IV – a situação patrimonial do ente público 
e suas variações;

V – os custos dos programas e das unidades 
da Administração Pública Federal;

VI – a aplicação dos recursos da União, por 
unidade da Federação beneficiada;

VII – a renúncia de receitas de órgãos e 
entidades federais.

Parágrafo único. As operações de que resul-
tem débitos e créditos de natureza financeira 
não compreendidas na execução orçamentária 
serão, também, objeto de registro, individuali-
zação e controle contábil.

CAPÍTULO II – Da Organização e das 
Competências

Art. 16. O Sistema de Contabilidade Federal 
compreende as atividades de registro, de tra-
tamento e de controle das operações relativas 
à administração orçamentária, financeira e 
patrimonial da União, com vistas à elaboração 
de demonstrações contábeis.

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade 
Federal:

I – a Secretaria do Tesouro Nacional, como 
órgão central;

II – órgãos setoriais.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de 

gestão interna dos Ministérios e da Advocacia-
Geral da União.

§ 2o O órgão de controle interno da Casa 
Civil exercerá também as atividades de órgão 
setorial contábil de todos os órgãos integrantes 
da Presidência da República, da Vice-Presidên-
cia da República, além de outros determinados 
em legislação específica.

§ 3o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à 
orientação normativa e à supervisão técnica 
do órgão central do Sistema, sem prejuízo da 
subordinação ao órgão em cuja estrutura ad-
ministrativa estiverem integrados.

Art. 18. Compete às unidades responsáveis 
pelas atividades do Sistema de Contabilidade 
Federal:

I – manter e aprimorar o Plano de Contas 
Único da União;

II – estabelecer normas e procedimentos 
para o adequado registro contábil dos atos e 
dos fatos da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e nas entidades da 
Administração Pública Federal;

III – com base em apurações de atos e fatos 
inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os 
registros pertinentes e adotar as providências 
necessárias à responsabilização do agente, 
comunicando o fato à autoridade a quem o 
responsável esteja subordinado e ao órgão ou 
unidade do Sistema de Controle Interno;

IV – instituir, manter e aprimorar sistemas 
de informação que permitam realizar a conta-
bilização dos atos e fatos de gestão orçamentá-
ria, financeira e patrimonial da União e gerar 
informações gerenciais necessárias à tomada de 
decisão e à supervisão ministerial;

V – realizar tomadas de contas dos orde-
nadores de despesa e demais responsáveis por 
bens e valores públicos e de todo aquele que der 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
que resulte dano ao erário;

VI – elaborar os Balanços Gerais da União;
VII – consolidar os balanços da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
com vistas à elaboração do Balanço do Setor 
Público Nacional;

VIII – promover a integração com os demais 
Poderes e esferas de governo em assuntos de 
contabilidade.

TÍTULO V – Do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades

Art. 19. O Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal visa à avaliação da 
ação governamental e da gestão dos admi-
nistradores públicos federais, por intermédio 
da fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial, e a apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão 
institucional.
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Art. 20. O Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal tem as seguintes 
finalidades:

I – avaliar o cumprimento das metas previs-
tas no plano plurianual, a execução dos progra-
mas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos ór-
gãos e nas entidades da Administração Pública 
Federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional.

CAPÍTULO II – Da Organização e das 
Competências

Art. 21. O Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal compreende as ativi-
dades de avaliação do cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, da execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da 
União e de avaliação da gestão dos adminis-
tradores públicos federais, utilizando como 
instrumentos a auditoria e a fiscalização.

Art. 22. Integram o Sistema de Controle In-
terno do Poder Executivo Federal:1

I – a Secretaria Federal de Controle Interno, 
como órgão central;

II – órgãos setoriais;
III – o Departamento Nacional de Auditoria 

do Sistema Único de Saúde (Denasus), como 
órgão central do Sistema Nacional de Auditoria 
do SUS.

§ 1o A área de atuação do órgão central do 
Sistema abrange todos os órgãos do Poder Exe-
cutivo Federal, excetuados aqueles indicados no 
parágrafo seguinte.

§ 2o Os órgãos setoriais são aqueles de 
controle interno que integram a estrutura do 
Ministério das Relações Exteriores, do Minis-

1 Lei no 13.328/2016; e Medida Provisória 
no 765/2016.

tério da Defesa, da Advocacia-Geral da União, 
da Casa Civil da Presidência da República e do 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
– Denasus do Ministério da Saúde.

§ 3o O órgão de controle interno da Casa 
Civil tem como área de atuação todos os órgãos 
integrantes da Presidência da República e da 
Vice-Presidência da República, além de outros 
determinados em legislação específica.

§ 4o Os órgãos central e setoriais podem 
subdividir-se em unidades setoriais e regio-
nais, como segmentos funcionais e espaciais, 
respectivamente.

§ 5o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à 
orientação normativa e à supervisão técnica 
do órgão central do Sistema, sem prejuízo da 
subordinação ao órgão em cuja estrutura ad-
ministrativa estiverem integrados.

Art. 23. Fica instituída a Comissão de Coor-
denação de Controle Interno, órgão colegiado 
de coordenação do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, com o objetivo de 
promover a integração e homogeneizar enten-
dimentos dos respectivos órgãos e unidades.

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do 
Sistema de Controle Interno do Poder Execu-
tivo Federal:2

I – avaliar o cumprimento das metas esta-
belecidas no plano plurianual;

II – fiscalizar e avaliar a execução dos pro-
gramas de governo, inclusive ações descentra-
lizadas realizadas à conta de recursos oriundos 
dos Orçamentos da União, quanto ao nível de 
execução das metas e objetivos estabelecidos e 
à qualidade do gerenciamento;

III – avaliar a execução dos orçamentos da 
União;

IV – exercer o controle das operações de 
crédito, avais, garantias, direitos e haveres da 
União;

V – fornecer informações sobre a situação 
físico-financeira dos projetos e das atividades 
constantes dos orçamentos da União;

VI – realizar auditoria sobre a gestão dos 
recursos públicos federais sob a responsabili-
dade de órgãos e entidades públicos e privados;

2 Lei no 13.328/2016.
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VII – apurar os atos ou fatos inquinados de 
ilegais ou irregulares, praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização de recursos 
públicos federais e, quando for o caso, comu-
nicar à unidade responsável pela contabilidade 
para as providências cabíveis;

VIII – realizar auditorias nos sistemas con-
tábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e 
demais sistemas administrativos e operacionais;

IX – avaliar o desempenho da auditoria in-
terna das entidades da administração indireta 
federal;

X – elaborar a Prestação de Contas Anual 
do Presidente da República a ser encaminhada 
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, 
inciso XXIV, da Constituição Federal;

XI – criar condições para o exercício do 
controle social sobre os programas contem-
plados com recursos oriundos dos orçamentos 
da União.

Parágrafo único. As competências previstas 
neste artigo, excetuando-se as previstas nos 
incisos III, IV e IX, bem como a que está estabe-
lecida no § 1o do art. 6o da Lei no 8.689, de 27 de 
julho de 1993, estendem-se, somente no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, ao Denasus, sem 
prejuízo das atribuições desempenhadas pelo 
órgão central do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo federal.

TÍTULO VI – Das Disposições Gerais e 
Transitórias

Art. 25. Observadas as disposições contidas 
no art. 117 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, é vedado aos dirigentes dos órgãos e 
das unidades dos Sistemas referidos no art. 1o 
exercerem:

I – atividade de direção político-partidária;
II – profissão liberal;
III – demais atividades incompatíveis com 

os interesses da Administração Pública Federal, 
na forma que dispuser o regulamento.

Art. 26. Nenhum processo, documento ou 
informação poderá ser sonegado aos servidores 
dos Sistemas de Contabilidade Federal e de 
Controle Interno do Poder Executivo Fede-
ral, no exercício das atribuições inerentes às 

atividades de registros contábeis, de auditoria, 
fiscalização e avaliação de gestão.

§ 1o O agente público que, por ação ou 
omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Con-
tabilidade Federal e de Controle Interno, no 
desempenho de suas funções institucionais, 
ficará sujeito à pena de responsabilidade ad-
ministrativa, civil e penal.

§ 2o Quando a documentação ou informa-
ção prevista neste artigo envolver assuntos de 
caráter sigiloso, deverá ser dispensado trata-
mento especial de acordo com o estabelecido 
em regulamento próprio.

§ 3o O servidor deverá guardar sigilo sobre 
dados e informações pertinentes aos assuntos 
a que tiver acesso em decorrência do exercício 
de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, 
para a elaboração de pareceres e relatórios des-
tinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 4o Os integrantes da carreira de Finanças 
e Controle observarão código de ética profis-
sional específico aprovado pelo Presidente da 
República.

Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá, 
em regulamento, a forma pela qual qualquer 
cidadão poderá ser informado sobre os dados 
oficiais do Governo Federal relativos à execução 
dos orçamentos da União.

Art. 28. Aos dirigentes dos órgãos e das uni-
dades do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de 
Contabilidade Federal, no exercício de suas 
atribuições, é facultado impugnar, mediante 
representação ao responsável, quaisquer atos 
de gestão realizados sem a devida fundamen-
tação legal.

Art. 29. É vedada a nomeação para o exercício 
de cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos 
Sistemas de que trata esta Lei, de pessoas que 
tenham sido, nos últimos cinco anos:

I – responsáveis por atos julgados irregulares 
por decisão definitiva do Tribunal de Contas 
da União, do tribunal de contas de Estado, do 
Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por 
conselho de contas de Município;
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II – punidas, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar 
por ato lesivo ao patrimônio público de qual-
quer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal 
por prática de crimes contra a Administração 
Pública, capitulados nos Títulos II e XI da 
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na 
Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei 
no 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1o As vedações estabelecidas neste artigo 
aplicam-se, também, às nomeações para cargos 
em comissão que impliquem gestão de dotações 
orçamentárias, de recursos financeiros ou de 
patrimônio, na Administração direta e indi-
reta dos Poderes da União, bem como para as 
nomeações como membros de comissões de 
licitações.

§ 2o Serão exonerados os servidores ocu-
pantes de cargos em comissão que forem al-
cançados pelas hipóteses previstas nos incisos 
I, II e III deste artigo.

Art. 30. Os servidores das carreiras de Plane-
jamento e Orçamento e Finanças e Controle, 
os ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de 
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, de 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
nível intermediário do IPEA e demais cargos 
de nível superior do IPEA, poderão ser cedidos 
para ter exercício nos órgãos e nas unidades 
dos Sistemas referidos nesta Lei, independen-
temente da ocupação de cargo em comissão ou 
função de confiança.

Art. 31. Os incisos I, II, IV, V e VI do art. 1o 
e o inciso I do art. 30 da Lei no 9.625, de 7 de 
abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1o  ...........................................................
I – da carreira de Finanças e Controle, quan-
do em exercício no Ministério da Fazenda 
ou nos órgãos e nas unidades integrantes 
dos Sistemas de Administração Financeira 
Federal, de Contabilidade Federal, de 
Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e de Planejamento e Orçamento 
Federal;

II – da Carreira de Planejamento e Orçamento 
e do cargo de Técnico de Planejamento 
P-1501 do Grupo TP-1500, quando em 
exercício no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão ou nos órgãos e nas 
unidades dos Sistemas de Planejamento e 
Orçamento, de Administração Financeira 
Federal, de Contabilidade Federal e de 
Controle Interno do Poder Executivo 
Federal;
 ...........................................................................
IV – de Técnico de Planejamento e Pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA, quando em exercício no Ministério 
da Fazenda, no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos 
e nas unidades dos Sistemas de Planejamento 
e Orçamento, de Administração Financeira 
Federal, de Contabilidade Federal ou de 
Controle Interno do Poder Executivo 
Federal;
V – de nível superior do IPEA, não referidos 
no inciso anterior, quando em exercício 
no Ministério da Fazenda, no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos 
Sistemas de Planejamento e Orçamento, 
de Administração Financeira Federal, de 
Contabilidade Federal ou de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, no 
desempenho de atividades de elaboração de 
planos e orçamentos públicos;
VI – de nível intermediário do IPEA, quan-
do nele em exercício ou no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
desempenho de atividades de apoio direto à 
elaboração de planos e orçamentos públicos, 
em quantitativo fixado no ato a que se refere 
o § 3o do art. 2o desta Lei.
 ......................................................................... ”
“Art. 30.  ..........................................................
I – da carreira de Finanças e Controle, nos ór-
gãos centrais dos Sistemas de Administração 
Financeira Federal, de Contabilidade 
Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal;
 ......................................................................... ”

Art. 32. Os cargos em comissão, no âmbito 
da Secretaria Federal de Controle Interno da 
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Corregedoria-Geral da União, assim como 
os cargos de Assessor Especial de Ministro 
de Estado incumbido de funções de Controle 
Interno, serão providos, preferencialmente, por 
ocupantes dos cargos efetivos da carreira de 
Finanças e Controle.3

§ 1o Na hipótese de provimento dos cargos 
de que trata este artigo por não integrantes da 
carreira de Finanças e Controle, será exigida a 
comprovação de experiência de, no mínimo, 
cinco anos em atividades de auditoria, de fi-
nanças públicas ou de contabilidade pública.

§ 2o A indicação para o cargo de Assessor 
Especial de Ministro de Estado incumbido de 
funções de Controle Interno será submetida 
previamente à apreciação do órgão central do 
Sistema.

Art. 33. Fica o Ministério da Fazenda autori-
zado a requisitar, até 31 de dezembro de 2000, 
servidores públicos de suas entidades vincula-
das, inclusive empresas públicas e sociedades 
de economia mista, para terem exercício na Se-
cretaria do Tesouro Nacional e nos seus órgãos 
setoriais e na Secretaria Federal de Controle 
Interno, independentemente da ocupação de 
cargo em comissão ou função de confiança.

Parágrafo único. Os servidores públicos 
em exercício, em 31 de dezembro de 1998, na 
Secretaria do Patrimônio da União do Minis-
tério da Fazenda, transferida para o âmbito 
do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, poderão permanecer em exercício 
naquela Secretaria, com os mesmos direitos e 
vantagens até então auferidos.

Art. 34. Fica acrescido ao art.  15 da Lei 
no 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo 
único com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Nas unidades setoriais 
do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, poderá, excepcional-
mente, ser designado para o exercício de FG 
servidor efetivo dos quadros de órgãos em 
que a unidade tiver atuação.”

Art. 35. Os órgãos e as entidades da Adminis-
tração direta e indireta da União, ao celebra-

3 Decreto no 4.427/2002.

rem compromissos em que haja a previsão de 
transferências de recursos financeiros, de seus 
orçamentos, para Estados, Distrito Federal e 
Municípios, estabelecerão nos instrumentos 
pactuais a obrigação dos entes recebedores de 
fazerem incluir tais recursos nos seus respec-
tivos orçamentos.

§ 1o Ao fixarem os valores a serem trans-
feridos, conforme o disposto neste artigo, os 
entes nele referidos farão análise de custos, de 
maneira que o montante de recursos envolvidos 
na operação seja compatível com o seu objeto, 
não permitindo a transferência de valores in-
suficientes para a sua conclusão, nem o excesso 
que permita uma execução por preços acima 
dos vigentes no mercado.

§ 2o Os órgãos e as unidades do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal 
zelarão pelo cumprimento do disposto neste 
artigo, e, nos seus trabalhos de fiscalização, 
verificarão se o objeto pactuado foi executado 
obedecendo aos respectivos projeto e plano de 
trabalho, conforme convencionado, e se a sua 
utilização obedece à destinação prevista no 
termo pactual.

§ 3o Os órgãos e as unidades do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
ao desempenhar o seu trabalho, constatando 
indícios de irregularidades, comunicarão ao 
Ministro supervisor da unidade gestora ou 
entidade e aos respectivos órgãos de controle 
interno e externo dos entes recebedores para 
que sejam tomadas as providências de suas 
competências.

§ 4o Quando ocorrer prejuízo à União, os 
órgãos e as unidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal adotarão 
as providências de sua competência, previstas 
na legislação pertinente, com vistas ao ressar-
cimento ao erário.

Art. 36. Os órgãos e as entidades de outras 
esferas de governo que receberem recursos 
financeiros do Governo Federal, para execu-
ção de obras, para a prestação de serviços ou 
a realização de quaisquer projetos, usarão dos 
meios adequados para informar à sociedade e 
aos usuários em geral a origem dos recursos 
utilizados.
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Art. 37. A documentação comprobatória da 
execução orçamentária, financeira e patrimo-
nial das unidades da Administração Federal 
direta permanecerá na respectiva unidade, à 
disposição dos órgãos e das unidades de contro-
le interno e externo, nas condições e nos prazos 
estabelecidos pelo órgão central do Sistema de 
Contabilidade Federal.

Art. 38. O Poder Executivo disporá, em re-
gulamento e no prazo de sessenta dias, sobre 
a competência, a estrutura e o funcionamento 
dos órgãos componentes dos Sistemas de que 
trata esta Lei, bem como sobre as atribuições 
de seus titulares e demais dirigentes.

Art. 39. Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória no 2.112-87, de 
27 de dezembro de 2000.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 41. Revogam-se o Decreto-Lei no 2.037, 
de 28 de junho de 1983, e o § 2o do art. 19 da 
Lei no 8.490, de 19 de novembro de 1992.

Congresso Nacional, em 6 de fevereiro de 2001; 
180o da Independência e 113o da República

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
– Presidente

Promulgada em 6/2/2001 e publicada no DOU de 
7/2/2001.
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Lei no 6.015/1973
Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a 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.1

§ 1o Os Registros referidos neste artigo são 
os seguintes:

I – o registro civil de pessoas naturais;
II – o registro civil de pessoas jurídicas;
III – o registro de títulos e documentos;
IV – o registro de imóveis.
§ 2o Os demais registros reger-se-ão por 

leis próprias.

Art. 2o Os registros indicados no § 1o do artigo 
anterior ficam a cargo de serventuários privati-
vos nomeados de acordo com o estabelecido na 
Lei de Organização Administrativa e Judiciária 
do Distrito Federal e dos Territórios e nas Reso-
luções sobre a Divisão e Organização Judiciária 
dos Estados, e serão feitos:2

I – o do item I, nos ofícios privativos, ou nos 
cartórios de registro de nascimentos, casamen-
tos e óbitos;

II – os dos itens II e III, nos ofícios priva-
tivos, ou nos cartórios de registro de títulos e 
documentos;

III – os do item IV, nos ofícios privativos, ou 
nos cartórios de registro de imóveis.

1 Lei no 6.216/1975.
2 Lei no 6.216/1975.

CAPÍTULO II – Da Escrituração

Art. 3o A escrituração será feita em livros enca-
dernados, 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.

§ 2o Para facilidade do serviço podem os li-
vros 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 pre-
viamente aprovado pela autoridade judiciária 
competente.3

Parágrafo único. Os livros notariais, nos mo-
delos 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.

Art. 5o Considerando a quantidade dos regis-
tros 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 to-
mará 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 combinações 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.

3 Lei no 9.955/2000.
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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 ho-
rário regulamentar e que não forem registrados 
até a hora do encerramento do serviço, aguar-
darão 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.

Art. 12. Nenhuma exigência fiscal, ou dívida, 
obstará a apresentação de um título e o seu lan-
çamento do Protocolo com o respectivo número 
de ordem, nos casos em que da precedência de-
corra prioridade de direitos para o apresentante.

Parágrafo único. Independem de aponta-
mento 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 prati-
cados:

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 comu-
nicações ao registro civil pode ser exigido pelo 
respectivo oficial.

§ 2o A emancipação concedida por sentença 
judicial será anotada às expensas do interessado.

Art. 14. Pelos atos que praticarem, em decor-
rência desta Lei, os Oficiais do Registro terão di-
reito, 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.4

Parágrafo único. O valor correspondente às 
custas de escrituras, certidões, buscas, averba-
ções, registros de qualquer natureza, emolumen-
tos e despesas legais constará, obrigatoriamente, 
do próprio documento, independentemente da 
expedição do recibo, quando solicitado.

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 reque-
rido;

2o) a fornecer às partes as informações so-
licitadas.

Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer cer-
tidão do registro sem informar ao oficial ou ao 
funcionário o motivo ou interesse do pedido.5

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.

4 Leis nos 6.724/1979 e 6.216/1975.
5 Lei no 11.977/2009; e Medida Provisória no 459/2009.
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Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts.  45, 
57, § 7o, e 95, parágrafo único, a certidão será 
lavrada independentemente de despacho judi-
cial, devendo mencionar o livro de registro ou 
o documento arquivado no cartório.6

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.7

§ 1o A certidão, de inteiro teor, poderá ser 
extraída por meio datilográfico ou reprográfico.

§ 2o As certidões do Registro Civil de Pes-
soas Naturais mencionarão, sempre, a data em 
que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou 
datilografadas e, no caso de adoção de papéis 
impressos, os claros serão preenchidos também 
em manuscrito ou datilografados.

§ 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.

§ 4o As certidões de nascimento menciona-
rão a data em que foi feito o assento, a data, por 
extenso, do nascimento e, ainda, expressamente, 
a naturalidade.

§ 5o As certidões extraídas dos registros 
públicos deverão ser fornecidas em papel e me-
diante escrita que permitam a sua reprodução 
por fotocópia, ou outro processo equivalente.

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 re-
tardamento, 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 

6 Lei no 9.807/1999.
7 Lei no 6.216/1975; e Medida Provisória no 776/2017.

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 95.8

Parágrafo único. A alteração a que se refere 
este artigo deverá ser anotada na própria cer-
tidão, contendo a inscrição de que “a presente 
certidão envolve elementos de averbação à 
margem do termo”.

CAPÍTULO V – Da Conservação

Art. 22. Os livros de registro, bem como as 
fichas que os substituam, somente sairão do res-
pectivo cartório mediante autorização judicial.9

Art. 23. Todas as diligências judiciais e extraju-
diciais que exigirem a apresentação de qualquer 
livro, ficha substitutiva de livro ou documento, 
efetuar-se-ão no próprio cartório.10

Art. 24. Os oficiais devem manter, em seguran-
ça, permanentemente, os livros e documentos 
e respondem pela sua ordem e conservação.

Art. 25. Os papéis referentes ao serviço do re-
gistro 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.

Art. 26. Os livros e papéis pertencentes ao 
arquivo do cartório ali permanecerão indefi-
nidamente.

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 cartó-
rio continuará a pertencer-lhe.

8 Lei no 6.216/1975.
9 Lei no 6.216/1975.
10 Lei no 6.216/1975.
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CAPÍTULO VI – Da Responsabilidade

Art. 28. Além dos casos expressamente con-
signados, 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 co-
meterem.

TÍTULO II – Do Registro Civil de Pessoas 
Naturais
CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 29. Serão registrados no Registro Civil de 
Pessoas Naturais:11

I – os nascimentos;
II – os casamentos;
III – os óbitos;
IV – as emancipações;
V – as interdições;
VI – as sentenças declaratórias de ausência;
VII – as opções de nacionalidade;
VIII – as sentenças que deferirem a legiti-

mação adotiva.
§ 1o Serão averbados:
a) as sentenças que decidirem a nulidade ou 

anulação do casamento, o desquite e o restabe-
lecimento 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 legiti-
mação de filhos havidos ou concebidos ante-
riormente;

d) os atos judiciais ou extrajudiciais de re-
conhecimento de filhos ilegítimos;

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 

11 Nota do Editor (NE): o Decreto no 6.828/2009, que 
regulamentava os incisos I, II e III deste dispositivo, 
foi revogado pelo Decreto no 7.231/2010.

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.12

§ 1o Os reconhecidamente pobres estão 
isentos de pagamento de emolumentos pelas 
demais certidões extraídas pelo cartório de 
registro civil.

§ 2o O estado de pobreza será comprovado 
por declaração do próprio interessado ou a rogo, 
tratando-se de analfabeto, neste caso, acompa-
nhada da assinatura de duas testemunhas.

§ 3o A falsidade da declaração ensejará a 
responsabilidade civil e criminal do interessado.

§ 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.

§ 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.

§ 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 so-
bre a gratuidade prevista no caput deste artigo.

§ 4o É proibida a inserção nas certidões de 
que trata o § 1o deste artigo de expressões que 
indiquem condição de pobreza ou semelhantes.

Art. 31. Os fatos concernentes ao registro 
civil, que se derem a bordo dos navios de guer-
ra 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 averba-
ções nos livros competentes das circunscrições 
a que se referirem.

12 Leis nos  11.802/2008, 11.789/2008, 9.812/1999, 
9.534/1997 e 7.844/1989.
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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.

§ 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 inter-
médio do Ministério das Relações Exteriores.

§ 2o O filho de brasileiro ou brasileira, nas-
cido 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 pro-
va de nacionalidade brasileira, até quatro anos 
depois de atingida a maioridade.

§ 4o Dentro do prazo de quatro anos, depois 
de atingida a maioridade pelo interessado refe-
rido 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:13

I – “A” – de registro de nascimento;
II – “B” – de registro de casamento;

13 Lei no 6.216/1975.

III – “B Auxiliar” – de registro de casamento 
Religioso para Efeitos Civis;

IV – “C” – de registro de óbitos;
V – “C Auxiliar” – de registro de natimortos;
VI – “D” – de registro de proclama.
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 cinquenta folhas, poden-
do o juiz competente, nas comarcas de grande 
movimento, autorizar o seu desdobramento, 
pela natureza dos atos que nele devam ser 
registrados, em livros especiais.

Art. 34. O oficial juntará, a 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 requi-
sitos de segurança, comodidade e pronta busca.

Art. 35. A escrituração será feita seguidamen-
te, 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 circunstância, as-
sinar, far-se-á declaração no assento, assinando 
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a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão 
dactiloscópica da que não assinar, à margem 
do assento.

§ 2o 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, qual-
quer outra só poderá ser efetuada nos termos 
dos arts. 109 a 112 desta Lei.14

Art. 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos 
jurídicos quaisquer emendas ou alterações 
posteriores, não ressalvadas ou não lançadas 
na forma indicada nos arts. 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 registrando.

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 escri-
turados 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.

14 Lei no 12.100/2009.

Art. 45. A certidão relativa ao nascimento de 
filho legitimado por subsequente matrimônio 
deverá ser fornecida sem o teor da declaração 
ou averbação a esse respeito, como se fosse le-
gítimo; 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.

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.15

§ 1o O requerimento de registro será assina-
do por 2 (duas) testemunhas, sob as penas da lei

§ 2o (Revogado)
§ 3o O oficial do Registro Civil, se suspeitar 

da falsidade da declaração, poderá exigir prova 
suficiente.

§ 4o Persistindo a suspeita, o oficial encami-
nhará os autos ao juízo competente.

§ 5o Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial 
deverá lavrar o assento dentro em cinco 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 quei-
xar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo 
o acusado, decidirá dentro de cinco 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 horas, 
seja feito o registro, a averbação, a anotação 
ou fornecida certidão, sob pena de prisão de 
cinco a vinte dias.

§ 2o Os pedidos de certidão feitos por via 
postal, telegráfica ou bancária serão obriga-
toriamente atendidos pelo oficial do registro 
civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob 
as penas previstas no parágrafo anterior.

15 Leis nos 11.790/2008 e 10.215/2001.
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Art. 48. Os juízes 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.16

§ 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.

§ 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.

§ 3o No mapa de que trata o caput deverá 
ser informado o número da identificação da 
Declaração de Nascido Vivo.

§ 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 infor-
mação e promover a busca ativa de nascimentos.

§ 5o Os mapas previstos no caput e no § 4o 
deverão ser remetidos por meio digital quando o 
registrador detenha capacidade de transmissão 
de dados.

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.17

§ 1o Quando for diverso o lugar da residên-
cia dos pais, observar-se-á a ordem contida nos 
itens 1o e 2o do art. 52.

16 Leis nos 12.662/2012 e 6.140/1974.
17 Lei no 9.053/1995.

§ 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.

§ 3o Os menores de vinte e um anos e maio-
res de dezoito anos poderão, pessoalmente e 
isentos de multa, requerer o registro de seu 
nascimento.

§ 4o É facultado aos nascidos anteriormente 
à obrigatoriedade do registro civil requerer, 
isentos de multa, a inscrição de seu nascimento.

§ 5o Aos brasileiros nascidos no estrangeiro 
se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas 
as prescrições legais relativas aos consulados.

Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, 
quando não registrados nos termos do art. 
65, deverão ser declarados dentro de cinco (5) 
dias, a contar da chegada do navio ou aeronave 
ao local do destino, no respectivo cartório ou 
consulado.18

Art. 52. São obrigados a fazer declaração de 
nascimento:19

1o) o pai;
2o) em falta ou impedimento do pai, a mãe, 

sendo neste caso o prazo para declaração pror-
rogado por quarenta e cinco dias;

3o) no impedimento de ambos, o parente 
mais próximo, sendo maior e achando-se 
presente;

4o) em falta ou impedimento do parente refe-
rido 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) encar-
regadas da guarda do menor.

§ 1o 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.

18 Lei no 6.216/1975.
19 Leis nos 13.112/2015 e 6.216/1975.
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§ 2o Tratando-se de registro fora do prazo 
legal o oficial, em caso de dúvida, poderá reque-
rer 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.20

§ 1o No caso de ter a criança nascido morta, 
será o registro feito no livro “C Auxiliar”, com 
os elementos que couberem.

§ 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 remis-
sões recíprocas.

Art. 54. O assento do nascimento deverá 
conter:21

1o) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e 
a hora certa, sendo possível determiná-la, ou 
aproximada;

2o) o sexo do registrando;
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 assis-
tência médica em residência ou fora de unidade 
hospitalar ou casa de saúde;

20 Lei no 6.216/1975.
21 Leis nos 12.662/2012, 9.997/2000 e 6.216/1975; e 
Medida Provisória no 776/2017.

10) número de identificação da Declaração 
de Nascido Vivo, com controle do dígito veri-
ficador, exceto na hipótese de registro tardio 
previsto no art. 46 desta Lei; e

11) a naturalidade do registrando.
§ 1o Não constituem motivo para recusa, 

devolução ou solicitação de retificação da 
Declaração de Nascido Vivo por parte do Re-
gistrador Civil das Pessoas Naturais:

I – equívocos ou divergências que não com-
prometam a identificação da mãe;

II – omissão do nome do recém-nascido ou 
do nome do pai;

III – divergência parcial ou total entre o 
nome do recém-nascido constante da declara-
ção e o escolhido em manifestação perante o 
registrador no momento do registro de nasci-
mento, prevalecendo este último;

IV – divergência parcial ou total entre o 
nome do pai constante da declaração e o veri-
ficado pelo registrador nos termos da legislação 
civil, prevalecendo este último;

V – demais equívocos, omissões ou diver-
gências que não comprometam informações 
relevantes para o registro de nascimento.

§ 2o O nome do pai constante da Declara-
ção 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.

§ 3o Nos nascimentos frutos de partos sem 
assistência de profissionais da saúde ou partei-
ras 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.

§ 4o A naturalidade poderá ser do Mu-
nicípio em que ocorreu o nascimento ou do 
Município de residência da mãe do registrando 
na data do nascimento, desde que localizado 
em território nacional, cabendo a opção ao 
declarante no ato de registro do nascimento.

§ 5o Na hipótese de adoção iniciada antes 
do registro do nascimento, o declarante poderá 
optar  pela naturalidade do Município de resi-
dência do adotante na data do registro, além 
das alternativas previstas no § 4o.
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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 reconheci-
mento no ato.22

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 de-
cisão do juiz competente.

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após 
ter atingido a maioridade civil, poderá, pes-
soalmente ou por procurador bastante, alterar 
o nome, desde que não prejudique os apelidos 
de família, averbando-se a alteração que será 
publicada pela imprensa.23

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 regis-
tro, arquivando-se o mandado e publicando-se 
a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese 
do art. 110 desta Lei.24

§ 1o Poderá, também, ser averbado, nos 
mesmos termos, o nome abreviado, usado 
como firma comercial registrada ou em qual-
quer 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, de-
corrente do estado civil de qualquer das partes 
ou de ambas.

§ 3o O juiz competente somente processará 
o pedido, se tiver expressa concordância do 
companheiro, e se da vida em comum hou-

22 Lei no 6.216/1975.
23 Lei no 6.216/1975.
24 Leis nos 12.100/2009, 11.924/2009, 9.807/1999 e 
6.216/1975.

verem decorrido, no mínimo, cinco anos ou 
existirem filhos da união.

§ 4o O pedido de averbação só terá curso, 
quando desquitado o companheiro, se a ex-es-
posa houver sido condenada ou tiver renuncia-
do ao uso dos apelidos do marido, ainda que 
dele receba pensão alimentícia.

§ 5o O aditamento regulado nesta Lei será 
cancelado a requerimento de uma das partes, 
ouvida a outra.

§ 6o Tanto o aditamento quanto o cancela-
mento da averbação previstos neste artigo serão 
processados em segredo de justiça.

§ 7o Quando a alteração de nome for con-
cedida 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 ces-
sação da coação ou ameaça que deu causa à 
alteração.

§ 8o O enteado ou a enteada, havendo mo-
tivo 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 ma-
drasta, desde que haja expressa concordância 
destes, sem prejuízo de seus apelidos de família.

Art. 58. O prenome será definitivo, admitin-
do-se, todavia, a sua substituição por apelidos 
públicos notórios.25

Parágrafo único. A substituição do preno-
me será ainda admitida em razão de fundada 
coação ou ameaça decorrente de colaboração 
com a apuração de crime, por determinação, 
em sentença, de juiz competente, ouvido o 
Ministério Público.

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, reconhecen-
do-o, assinar, ou não sabendo ou não podendo, 

25 Leis nos 9.807/1999 e 9.708/1998.
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mandar assinar a seu rogo o respectivo assento 
com duas testemunhas.26

Art. 60. O registro conterá o nome do pai ou 
da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer 
deles for o declarante.27

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 com-
petente, nos prazos mencionados no art. 51, a 
partir do achado ou entrega, sob a pena do art. 
46, apresentando ao oficial, salvo motivo de 
força maior comprovada, o exposto e os objetos 
a que se refere o parágrafo único deste artigo.28

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 imediatamen-
te, 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 Meno-
res, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista 
dos elementos de que dispuser e com obser-
vância, no que for aplicável, do que preceitua 
o artigo anterior.29

Art. 63. No caso de gêmeos, será declarada no 
assento especial de cada um a ordem de nasci-
mento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual 
deverão ser inscritos com duplo prenome ou 

26 Lei no 6.216/1975.
27 Lei no 6.216/1975.
28 Lei no 6.216/1975.
29 Lei no 6.216/1975.

nome completo diverso, de modo que possam 
distinguir-se.30

Parágrafo único. Também serão obrigados 
a duplo prenome, ou a nome completo diver-
so, os irmãos a que se pretender dar o mesmo 
prenome.

Art. 64. Os assentos de nascimento em na-
vio 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.31

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.32

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 nas-
cimento de filho de militar ou assemelhado 
em livro criado pela administração militar 
mediante declaração feita pelo interessado ou 
remetida 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 1o 

30 Lei no 6.216/1975.
31 Lei no 6.216/1975.
32 Lei no 6.216/1975.
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Ofício do Distrito Federal, quando não puder 
ser conhecida a residência do pai.33

Parágrafo único. A providência de que trata 
este artigo será extensiva ao assento de nasci-
mento de filho de civil, quando, em consequên-
cia 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.34

§ 1o Autuada a petição com os documentos, 
o oficial mandará afixar proclamas de casa-
mento 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 
o pedido e requerer o que for necessário à sua 
regularidade, podendo exigir a apresentação 
de atestado de residência, firmado por autori-
dade policial, ou qualquer outro elemento de 
convicção admitido em direito

§ 2o Se o órgão do Ministério Público im-
pugnar o pedido ou a documentação, os autos 
serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem 
recurso.

§ 3o Decorrido o prazo de quinze 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 ór-
gão 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 impedimen-
to, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, 

33 Lei no 6.216/1975.
34 Lei no 6.216/1975.

para que indiquem em três dias prova que pre-
tendam produzir, e remeterá os autos a juízo; 
produzidas as provas pelo oponente e pelos 
nubentes, no prazo de dez dias, com ciência do 
Ministério Público, e ouvidos os interessados e 
o órgão do Ministério Público em cinco dias, 
decidirá o juiz em igual prazo.

§ 6o Quando o casamento se der em cir-
cunscrição diferente daquela da habilitação, o 
oficial do registro comunicará ao da habilita-
ção esse fato, com os elementos necessários às 
anotações nos respectivos autos.

Art. 68. Se o interessado quiser justificar fato 
necessário à habilitação para o casamento, 
deduzirá sua intenção perante o juiz compe-
tente, em petição circunstanciada indicando 
testemunhas e apresentando documentos que 
comprovem as alegações.35

§ 1o Ouvidas as testemunhas, se houver, 
dentro do prazo de cinco dias, com a ciência do 
órgão do Ministério Público, este terá o prazo 
de vinte e quatro horas para manifestar-se, 
decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso.

§ 2o Os autos da justificação serão encami-
nhados ao oficial do registro para serem ane-
xados 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.36

§ 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 
dias, com a ciência do órgão do Ministério 
Público, que poderá manifestar-se, a seguir, 
em vinte e quatro horas, o juiz decidirá, em 
igual prazo, sem recurso, remetendo os autos 
para serem anexados ao processo de habilitação 
matrimonial.

35 Lei no 6.216/1975.
36 Lei no 6.216/1975.
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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:37

1o) os nomes, prenomes, nacionalidade, 
naturalidade, data de 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 pre-
cedente e a data da dissolução do casamento 
anterior, quando for o caso;

4o) 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 antenupcial, quando o regime não 
for o da comunhão ou o legal que, sendo co-
nhecido, será declarado expressamente;

8o) o nome, que passa a ter a mulher, em 
virtude do casamento;

9o) os nomes e as idades dos filhos havidos 
de matrimônio anterior ou legitimados pelo 
casamento;

10) à margem do termo, a impressão digital 
do contraente que não souber assinar o nome.

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 lhes 
forneça a respectiva certidão, para se casarem 

37 Lei no  6.216/1975; e Medida Provisória 
no 776/2017.

perante autoridade ou ministro religioso, nela 
mencionando o prazo legal de validade da 
habilitação.38

Art. 72. O termo ou assento do casamento 
religioso, subscrito pela autoridade ou minis-
tro que o celebrar, pelos nubentes e por duas 
testemunhas, conterá os requisitos do art. 71, 
exceto o 5o.

Art. 73. No prazo de trinta dias a contar da 
realização, o celebrante ou qualquer interessa-
do poderá, apresentando o assento ou termo 
do casamento religioso, requerer-lhe o registro 
ao oficial do cartório que expediu a certidão.39

§ 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.

§ 2o Anotada a entrada do requerimento, 
o oficial fará o registro no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas.

§ 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 re-
querimento de registro, a prova do ato religioso 
e os documentos exigidos pelo Código Civil, 
suprindo eles eventual falta de requisitos nos 
termos da celebração.40

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 art. 70.

38 Lei no 6.216/1975.
39 Lei no 6.216/1975.
40 Lei no 6.216/1975.
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Art. 75. O registro produzirá efeitos jurídicos 
a contar da celebração do casamento.41

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 pre-
sidir o ato, o casamento poderá realizar-se na 
presença de seis testemunhas, que comparece-
rão, dentro de cinco dias, perante a autoridade 
judiciária mais próxima, a fim de que sejam 
reduzidas a termo suas declarações.42

§ 1o Não comparecendo as testemunhas, 
espontaneamente, poderá qualquer interessado 
requerer a sua intimação.

§ 2o Autuadas as declarações e encaminha-
das 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 inexis-
tência de impedimento para o casamento.

§ 3o Ouvidos dentro em cinco dias os inte-
ressados que o requerem e o órgão do Minis-
tério 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 fale-
cimento, 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.43

§ 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.

41 Lei no 6.216/1975.
42 Lei no 6.216/1975.
43 Lei no 6.216/1975.

§ 2o A cremação de cadáver somente será 
feita daquele que houver manifestado a vonta-
de 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.

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 art. 50.44

Art. 79. São obrigados a fazer declaração de 
óbitos:45

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 ir-
mão, 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 particu-
lar, 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 faleci-
mento tiver notícia;

6o) a autoridade policial, a respeito de pes-
soas encontradas mortas.

Parágrafo único. A declaração poderá ser 
feita por meio de preposto, autorizando-o o 
declarante em escrito de que constem os ele-
mentos necessários ao assento de óbito.

Art. 80. O assento de óbito deverá conter:46

44 Lei no 6.216/1975.
45 Lei no 6.216/1975.
46 Leis nos 13.114/2015 e 6.216/1975; e Medida Pro-
visória no 2.187-13/2001.
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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 
civil, profissão, naturalidade, domicílio e resi-
dência do morto;

4o) se era casado, o nome do cônjuge sobrevi-
vente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do 
cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento 
em ambos os casos;

5o) os nomes, prenomes, profissão, naturali-
dade 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) o lugar do sepultamento;
10) se deixou bens e herdeiros menores ou 

interditos;
11) se era eleitor;
12) 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 infor-
mação do livro, da folha e do termo; número e 
série da Carteira de Trabalho.

Parágrafo único. O oficial de registro civil co-
municará 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 informa-
ção for manifestamente desnecessária.

Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o as-
sento 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 re-
conhecimento; 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.47

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.48

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 pude-
rem atestar, por conhecimento próprio ou por 
informação que tiverem colhido, a identidade 
do cadáver.49

Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas fale-
cidas 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 art. 80, salvo se o en-
terro for no porto, onde será tomado o assento.50

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 óbi-
tos que se derem no próprio local de combate.51

Art. 86. Os óbitos a que se refere o artigo ante-
rior, 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, natura-
lidade, estado civil, designação dos corpos a 
que pertenciam, lugar da residência ou de mo-
bilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento 

47 Lei no 6.216/1975.
48 Lei no 6.216/1975.
49 Lei no 6.216/1975.
50 Lei no 6.216/1975.
51 Lei no 6.216/1975.
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e do sepultamento para, à vista dessas relações, 
se fazerem os assentamentos de conformidade 
com o que a respeito está disposto no art. 66.52

Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em 
hospital, prisão ou outro qualquer estabeleci-
mento público será feito, em falta de declaração 
de parentes, segundo a da respectiva adminis-
tração, observadas as disposições dos arts. 80 a 
83 e o relativo a pessoa encontrada acidental ou 
violentamente morta, segundo a comunicação, 
ex oficio, das autoridades policiais, às quais in-
cumbe fazê-la logo que tenham conhecimento 
do fato.53

Art. 88. Poderão os juízes togados admitir 
justificação para o assento de óbito de pessoas 
desaparecidas em naufrágio, inundação, incên-
dio, 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.54

Parágrafo único. Será também admitida a 
justificação no caso de desaparecimento em 
campanha, provados a impossibilidade de ter 
sido feito o registro nos termos do art. 85 e os 
fatos que convençam da ocorrência do óbito.

CAPÍTULO X – Da Emancipação, Interdição 
e Ausência

Art. 89. No cartório do 1o 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.55

Art. 90. O registro será feito mediante trasla-
dação da sentença oferecida em certidão ou do 
instrumento, limitando-se, se for de escritura 
pública, às referências da data, livro, folha e 
ofício em que for lavrada sem dependência, em 
qualquer dos casos, da presença de testemunhas, 

52 Lei no 6.216/1975.
53 Lei no 6.216/1975.
54 Lei no 6.216/1975.
55 Lei no 6.216/1975.

mas com a assinatura do apresentante. Dele 
sempre constarão:56

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 emancipa-
ção, deverá comunicá-la, de ofício, ao oficial 
de registro, se não constar dos autos haver sido 
efetuado este dentro de oito dias.57

Parágrafo único. Antes do registro, a eman-
cipação, em qualquer caso, não produzirá efeito.

Art. 92. As interdições serão registradas no 
mesmo cartório e no mesmo livro de que trata 
o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final 
do parágrafo único do art. 33, declarando-se:58

1o) data do registro;
2o) nome, prenome, idade, estado civil, pro-

fissão, naturalidade, domicílio e residência do 
interdito, data e cartório em que forem regis-
trados 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;

6o) limites da curadoria, quando for parcial 
a interdição;

7o) lugar onde está internado o interdito.

Art. 93. A comunicação, com os dados neces-
sários, 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 dias.59

Parágrafo único. Antes de registrada a sen-
tença, não poderá o curador assinar o respectivo 
termo.

56 Lei no 6.216/1975.
57 Lei no 6.216/1975.
58 Lei no 6.216/1975.
59 Lei no 6.216/1975.
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Art. 94. O registro das sentenças declaratórias 
de ausência, que nomearem curador, será feito 
no cartório do domicílio anterior do ausente, 
com as mesmas cautelas e efeitos do registro de 
interdição, declarando-se:60

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;
4o) 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 nas-
cimentos as sentenças de legitimação adotiva, 
consignando-se nele os nomes dos pais adoti-
vos 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).61

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 no 
4.655, de 2/6/1965, art. 8o, parágrafo único).

Art. 96. Feito o registro, será cancelado o as-
sento de nascimento original do menor.62

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 

60 Lei no 6.216/1975.
61 Lei no 6.216/1975.
62 Lei no 6.216/1975.

acompanhada de certidão ou documento le-
gal e autêntico, com audiência do Ministério 
Público.63

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.64

Art. 99. A averbação será feita mediante a 
indicação minuciosa da sentença ou ato que a 
determinar.65

Art. 100. No livro de casamento, será feita 
averbação da sentença de nulidade e anulação 
de casamento, bem como de desquite, decla-
rando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua 
conclusão, os nomes das partes e o trânsito em 
julgado.66

§ 1o Antes da averbação, 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 Tri-
bunal 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 aver-
bação 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 ante-
riores, 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.

63 Lei no 6.216/1975.
64 Lei no 6.216/1975.
65 Lei no 6.216/1975.
66 Lei no 6.216/1975.
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Art. 101. Será também averbado, com as 
mesmas indicações e efeitos, o ato de restabe-
lecimento de sociedade conjugal.67

Art. 102. No livro de nascimento, serão aver-
bados:68

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.

Art. 103. Será feita, ainda de ofício, direta-
mente quando no mesmo cartório, ou por co-
municação do oficial que registrar o casamento, 
a averbação da legitimação dos filhos por sub-
sequente matrimônio dos pais, quando tal cir-
cunstância constar do assento de casamento.69

Art. 104. No livro de emancipações, inter-
dições e ausências, será feita a averbação das 
sentenças que puserem termo à interdição, das 
substituições dos curadores de interditos ou au-
sentes, 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.70

Parágrafo único. Averbar-se-á, também, no 
assento de ausência, a sentença de abertura de 
sucessão provisória, após o trânsito em julga-
do, com referência especial ao testamento do 
ausente se houver e indicação de seus herdeiros 
habilitados.

Art. 105. Para a averbação de escritura de 
adoção de pessoa cujo registro de nascimento 

67 Lei no 6.216/1975.
68 Leis nos 8.069/1990 e 6.216/1975.
69 Lei no 6.216/1975.
70 Lei no 6.216/1975.

haja sido feito fora do País, será trasladado, 
sem ônus para os interessados, no livro “A” 
do Cartório do 1o 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.71

CAPÍTULO XIII – Das Anotações

Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum re-
gistro ou averbação, deverá, no prazo de cinco 
dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remis-
sões 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 art. 98.72

Parágrafo único. As comunicações serão fei-
tas 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.73

§ 1o A emancipação, a interdição e a au-
sência 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.

§ 2o A dissolução e a anulação do casamento 
e o restabelecimento da sociedade conjugal 
serão, também, anotadas nos assentos de nas-
cimento dos cônjuges.

Art. 108. Os oficiais, além das penas disci-
plinares em que incorrerem, são responsáveis 
civil e criminalmente pela omissão ou atraso na 
remessa de comunicações a outros cartórios.74

71 Lei no 6.216/1975.
72 Lei no 6.216/1975.
73 Lei no 6.216/1975.
74 Lei no 6.216/1975.
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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 interessa-
dos, no prazo de cinco dias, que correrá em 
cartório.75

§ 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 Mi-
nistério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2o Se não houver impugnação ou neces-
sidade 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 circuns-
tâncias que devam ser retificados, e em que 
sentido, ou os que devam ser objeto do novo 
assentamento.

§ 5o Se houver de ser cumprido em juris-
dição diversa, o mandado será remetido, por 
ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o car-
tório 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 in-
dagação para a constatação imediata de necessi-
dade de sua correção poderão ser corrigidos de 
ofício pelo oficial de registro no próprio cartó-
rio onde se encontrar o assentamento, mediante 
petição assinada pelo interessado, representante 
legal ou procurador, independentemente de 

75 Lei no 6.216/1975.

pagamento de selos e taxas, após manifestação 
conclusiva do Ministério Público.76

§ 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.

§ 2o Quando a prova depender de dados 
existentes no próprio cartório, poderá o oficial 
certificá-lo nos autos.

§ 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.

§ 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.

Art. 111. Nenhuma justificação em matéria 
de registro civil, para retificação, restauração 
ou abertura de assento, será entregue à parte.77

Art. 112. Em qualquer tempo poderá ser 
apreciado o valor probante da justificação, em 
original ou por traslado, pela autoridade judi-
ciária competente ao conhecer de ações que se 
relacionem com os fatos justificados.78

Art. 113. As questões de filiação legítima ou 
ilegítima serão decididas em processo conten-
cioso para anulação ou reforma de assento.79

TÍTULO III – Do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas
CAPÍTULO I – Da Escrituração

Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas serão inscritos:80

I – os contratos, os atos constitutivos, o es-
tatuto ou compromissos das sociedades civis, 
religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, 

76 Lei no 12.100/2009.
77 Lei no 6.216/1975.
78 Lei no 6.216/1975.
79 Lei no 6.216/1975.
80 Leis nos 9.096/1995 e 6.216/1975.
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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.

Parágrafo único. No mesmo cartório será 
feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas 
impressoras, empresas de radiodifusão e agên-
cias 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, no-
civos ou perigosos ao bem público, à segurança 
do Estado e da coletividade, à ordem pública ou 
social, à moral e aos bons costumes.81

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos 
motivos previstos neste artigo, o oficial do re-
gistro, 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:82

I – Livro A, para os fins indicados nos núme-
ros 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.83

Art. 118. Os oficiais farão índices, pela ordem 
cronológica e alfabética, de todos os registros 
e arquivamentos, podendo adotar o sistema de 

81 Lei no 6.216/1975.
82 Lei no 6.216/1975.
83 Lei no 6.216/1975.

fichas, mas ficando sempre responsáveis por 
qualquer erro ou omissão.84

Art. 119. A existência legal das pessoas ju-
rídicas só começa com o registro de seus atos 
constitutivos.85

Parágrafo único. Quando o funcionamento 
da sociedade depender de aprovação da autori-
dade, sem esta não poderá ser feito o registro.

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 or-
dem, da data da apresentação e da espécie do 
ato constitutivo, com as seguintes indicações:86

I – a denominação, o fundo social, quando 
houver, os fins e a sede da associação ou funda-
ção, bem como o tempo de sua duração;

II – o modo por que se administra e repre-
senta a sociedade, ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicialmente;

III – se o estatuto, o contrato ou o compro-
misso 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 jurí-
dica e nesse caso o destino do seu patrimônio;

VI – os nomes dos fundadores ou institui-
dores e dos membros da diretoria, provisória 
ou definitiva, com indicação da nacionalida-
de, 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.

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 

84 Lei no 6.216/1975.
85 Lei no 6.216/1975.
86 Lei no 9.096/1995.
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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.87

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:88

I – os jornais e demais publicações perió-
dicas;

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 in-
formações e será instruído com os documentos 
seguintes:89

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 respec-
tivos proprietários;

b) nome, idade, residência e prova da nacio-
nalidade do diretor ou redator-chefe;

c) nome, idade, residência e prova da nacio-
nalidade do proprietário;

d) se propriedade de pessoa jurídica, exem-
plar do respectivo estatuto ou contrato social e 
nome, idade, residência e prova de nacionali-
dade 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;

87 Lei no 9.042/1995.
88 Lei no 6.216/1975.
89 Lei no 6.216/1975.

b) sede da administração, lugar, rua e núme-
ro 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 ad-

ministração e local das instalações do estúdio;
b) nome, idade, residência e prova de nacio-

nalidade do diretor ou redator-chefe respon-
sável 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 decla-

rações 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 va-
lor de meio a dois salários mínimos da região.90

§ 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% (cinquenta 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 art. 122 ou de cuja matrícula não 
constem os nomes e as qualificações do diretor 
ou redator e do proprietário.91

90 Lei no 6.216/1975.
91 Lei no 6.216/1975.
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Art. 126. O processo de matrícula será o mes-
mo do registro prescrito no art. 121.92

TÍTULO IV – Do Registro de Títulos e 
Documentos
CAPÍTULO I – Das Atribuições

Art. 127. No Registro de Títulos e Documen-
tos será feita a transcrição:93

I – dos instrumentos particulares, para a 
prova das obrigações convencionais de qual-
quer 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 Tí-
tulos 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 figurem, 
inclusive quanto à prorrogação dos prazos.94

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro 
de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em 
relação a terceiros:95

92 Lei no 6.216/1975.
93 Lei no 6.216/1975.
94 Lei no 6.216/1975.
95 Lei no 6.216/1975.

1o) os contratos de locação de prédios, sem 
prejuízo do disposto do art. 167, I, no 3;

2o) os documentos decorrentes de depósitos, 
ou de cauções feitos em garantia de cumpri-
mento 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 pres-
tações, com reserva de domínio ou não, qual-
quer 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;

6o) todos os documentos de procedência 
estrangeira, acompanhados das respectivas tra-
duções, 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 com-
pra 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 trân-
sito 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 enu-
merados nos arts. 127 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.96

Parágrafo único. Os registros de documentos 
apresentados, depois de findo o prazo, produ-
zirão efeitos a partir da data da apresentação.

Art. 131. Os registros referidos nos artigos 
anteriores serão feitos independentemente de 
prévia distribuição.97

96 Lei no 6.216/1975.
97 Lei no 6.216/1975.
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CAPÍTULO II – Da Escrituração

Art. 132. No Registro de Títulos e Documen-
tos haverá os seguintes livros, todos com 300 
folhas:98

I – Livro A – protocolo para apontamentos 
de todos os títulos, documentos e papéis apre-
sentados, diariamente, para serem registrados, 
ou averbados;

II – Livro B – para trasladação integral de 
títulos e documentos, sua conservação e vali-
dade 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 efei-
tos em relação a terceiros e autenticação de data;

IV – Livro D – indicador pessoal, substi-
tuível 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.99

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.100

Parágrafo único. Esses livros desdobrados 
terão as indicações de E, F, G, H, etc.

Art. 135. O protocolo deverá conter colunas 
para as seguintes anotações:101

1o) número de ordem, continuando, indefi-
nidamente, nos seguintes;

2o) dia e mês;
3o) natureza do título e qualidade do lança-

mento (integral, resumido, penhor, etc.);
4o) o nome do apresentante;
5o) anotações e averbações.

98 Lei no 6.216/1975.
99 Lei no 6.216/1975.
100 Lei no 6.216/1975.
101 Lei no 6.216/1975.

Parágrafo único. Em seguida ao registro, 
far-se-á, no protocolo, remissão ao número da 
página do livro em que foi ele lançado, men-
cionando-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 art. 142, lan-
çando-se, antes de cada registro, o número de 
ordem, a data do protocolo e o nome do apre-
sentante, e conterá colunas para as seguintes 
declarações:102

1o) número de ordem;
2o) dia e mês;
3o) transcrição;
4o) anotações e averbações.

Art. 137. O livro de registro, por extrato, con-
terá colunas para as seguintes declarações:103

1o) número de ordem;
2o) 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, in-
dividual 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.104

Art. 139. Se a mesma pessoa já estiver mencio-
nada 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.105

Art. 140. Se no mesmo registro, ou averbação, 
figurar mais de uma pessoa, ativa ou passi-
vamente, o nome de cada uma será lançado 
distintamente, no indicador, com referência 
recíproca na coluna das anotações.106

102 Lei no 6.216/1975.
103 Lei no 6.216/1975.
104 Lei no 6.216/1975.
105 Lei no 6.216/1975.
106 Lei no 6.216/1975.
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Art. 141. Sem prejuízo do disposto no 
art. 161, ao oficial é facultado efetuar o regis-
tro por meio de microfilmagem, desde que, 
por lançamentos remissivos, com menção ao 
protocolo, ao nome dos contratantes, à data e à 
natureza dos documentos apresentados, sejam 
os microfilmes havidos como partes integrantes 
dos livros de registro, nos seus termos de aber-
tura e encerramento.107

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 referências 
às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, altera-
ções, defeitos ou vícios que tiver o original apre-
sentado, 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.108

§ 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 limi-
tar-se a consignar o nome das partes contratan-
tes, 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, 

107 Lei no 6.216/1975.
108 Lei no 6.216/1975.

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 art. 142, § 1o.109

Art. 144. O registro de contratos de penhor, 
caução e parceria será feito com declaração do 
nome, profissão e domicílio do credor e do de-
vedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento 
e especificações dos objetos apenhados, pessoa 
em poder de quem ficam, espécie do título, con-
dições do contrato, data e número de ordem.110

Parágrafo único. Nos contratos de parceria, 
serão considerados credor o parceiro proprietá-
rio e devedor, o parceiro cultivador ou criador.

Art. 145. Qualquer dos interessados poderá 
levar a registro os contratos de penhor ou 
caução.111

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 lança-
mento a fazer (registro integral ou resumido, 
ou averbação), o nome do apresentante, repro-
duzindo-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.112

Art. 147. Protocolizado o título ou documen-
to, 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 servi-
dores referidos no art. 142, § 1o, esta declaração 

109 Lei no 6.216/1975.
110 Lei no 6.216/1975.
111 Lei no 6.216/1975.
112 Lei no 6.216/1975.
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e as demais folhas do título, do documento ou 
do papel.113

Art. 148. Os títulos, documentos e papéis es-
critos 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 regis-
trada a tradução, o que, também, se observará 
em relação às procurações lavradas em língua 
estrangeira.114

Parágrafo único. Para o registro resumido, 
os títulos, documentos ou papéis em língua 
estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.

Art. 149. Depois de concluídos os lança-
mentos 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 servi-
dores referidos no art. 142, § 1o.115

Art. 150. O apontamento do título, documen-
to 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 lançamento da mesma 
espécie, serão eles lançados no protocolo en-
globadamente.116

Parágrafo único. Onde terminar cada apon-
tamento, 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 ele 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 

113 Lei no 6.216/1975.
114 Lei no 6.216/1975.
115 Lei no 6.216/1975.
116 Lei no 6.216/1975.

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.117

Art. 152. Cada registro ou averbação será da-
tado e assinado por inteiro, pelo oficial ou pelos 
servidores referidos no art. 142, § 1o, separados, 
um do outro, por uma linha horizontal.118

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 ne-
cessário, e sem prejuízo da ordem da prenota-
ção. 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.119

Art. 154. Nos termos de encerramento diário 
do protocolo, lavrados ao findar a hora regu-
lamentar, deverão ser mencionados, pelos res-
pectivos números, os títulos apresentados cujos 
registros ficarem adiados, com a declaração dos 
motivos do adiamento.120

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 circunstân-
cia no lançamento posterior e, nas anotações do 
protocolo, far-se-ão referências recíprocas para 

117 Lei no 6.216/1975.
118 Lei no 6.216/1975.
119 Lei no 6.216/1975.
120 Lei no 6.216/1975.
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verificação das diversas espécies de lançamento 
do mesmo título.121

Art. 156. O oficial deverá recusar registro a 
título e a documento que não se revistam das 
formalidades legais.122

Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsi-
ficação, poderá o oficial sobrestar no registro, 
depois de protocolado o documento, até no-
tificar o apresentante dessa circunstância; se 
este insistir, o registro será feito com essa nota, 
podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvi-
da 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 regis-
tro, ou da averbação, por vício intrínseco ou 
extrínseco do documento, título ou papel, mas, 
tão somente, pelos erros ou vícios no processo 
de registro.123

Art. 158. As procurações deverão trazer reco-
nhecidas as firmas dos outorgantes.124

Art. 159. As folhas do título, documento ou 
papel que tiver sido registrado e as das cer-
tidões 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.125

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, ou papel apre-
sentado, e a quaisquer terceiros que lhes sejam 
indicados, podendo requisitar dos oficiais de 

121 Lei no 6.216/1975.
122 Lei no 6.216/1975.
123 Lei no 6.216/1975.
124 Lei no 6.216/1975.
125 Lei no 6.216/1975.

registro em outros Municípios, as notificações 
necessárias. Por esse processo, também, pode-
rão ser feitos avisos, denúncias e notificações, 
quando não for exigida a intervenção judicial.126

§ 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.127

§ 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 responsabili-
dade, a lavrar e subscrever certidão.

Art. 162. O fato da apresentação de um título, 
documento ou papel, para registro ou averba-
ção, não constituirá, para o apresentante, direito 
sobre o mesmo, desde que não seja o próprio 
interessado.128

Art. 163. Os tabeliães e escrivães, nos atos que 
praticarem, farão sempre referência ao livro e 
à folha do Registro de Títulos e Documentos 
em que tenham sido trasladados os mandatos 
de origem estrangeira, a que tenham de repor-
tar-se.129

CAPÍTULO V – Do Cancelamento

Art. 164. O cancelamento poderá ser feito 
em virtude de sentença ou de documento au-

126 Lei no 6.216/1975.
127 Lei no 6.216/1975.
128 Lei no 6.216/1975.
129 Lei no 6.216/1975.
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têntico de quitação ou de exoneração do título 
registrado.130

Art. 165. Apresentado qualquer dos docu-
mentos 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.131

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.132

TÍTULO V – Do Registro de Imóveis
CAPÍTULO I – Das Atribuições

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da 
matrícula, serão feitos:133

I – o registro:
1) da instituição de bem de família;
2) das hipotecas legais, judiciais e conven-

cionais;
3) dos contratos de locação de prédios, 

nos quais tenha sido consignada cláusula de 
vigência no caso de alienação da coisa locada;

4) do penhor de máquinas e de aparelhos 
utilizados na indústria, instalados e em fun-
cionamento, com os respectivos pertences ou 
sem eles;

5) das penhoras, arrestos e sequestros de 
imóveis;

6) das servidões em geral;

130 Lei no 6.216/1975.
131 Lei no 6.216/1975.
132 Lei no 6.216/1975.
133 Leis nos 12.810/2013, 12.703/2012, 12.424/2011, 
11.977/2009, 11.952/2009, 11.284/2006, 10.931/2004, 
10.257/2001, 9.785/1999, 9.514/1997, 8.245/1991, 
6.941/1981, 6.850/1980 e 6.216/1975; e Medidas Pro-
visórias nos 759/2016, 514/2010, 459/2009, 458/2009 
e 2.220/2001.

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 por-

tador ou debêntures, inclusive as conversíveis 
em ações;

17) das incorporações, instituições e con-
venções 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);
23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos 

que dividirem imóveis ou os demarcarem inclu-
sive nos casos de incorporação que resultarem 
em constituição de condomínio e atribuírem 
uma ou mais unidades aos incorporadores;

24) das sentenças que nos inventários, arro-
lamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz 
em pagamento das dívidas da herança;

25) dos atos de entrega de legados de imó-
veis, dos formais de partilha e das sentenças 



56

G
ov

er
na

nç
a 

pú
bl

ic
a

de adjudicação em inventário ou arrolamento 
quando não houver partilha;

26) da arrematação e da adjudicação em 
hasta pública;

27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
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 sen-

tenças que, em processo de desapropriação, 
fixarem o valor da indenização;

35) da alienação fiduciária em garantia de 
coisa imóvel;

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;

37) dos termos administrativos ou das 
sentenças declaratórias da concessão de uso 
especial para fins de moradia;

38) (Vetado);
39) da constituição do direito de superfície 

de imóvel urbano;
40) do contrato de concessão de direito real 

de uso de imóvel público;
41) da legitimação de posse;
42) da conversão da legitimação de posse 

em propriedade, prevista no art.  60 da Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009;

II – a averbação:
1) das convenções antenupciais e do regime 

de bens diversos do legal, nos registros referen-
tes 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 de-
zembro de 1937, quando o loteamento se tiver 
formalizado anteriormente à vigência desta Lei;

4) da mudança de denominação e de nume-
ração dos prédios, da edificação, da reconstru-

ção, 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 autôno-
mas condominiais a que alude a Lei no 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, quando a incor-
poração tiver sido formalizada anteriormente 
à vigência desta Lei;

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 con-

jugal;
11) das cláusulas de inalienabilidade, impe-

nhorabilidade e incomunicabilidade impostas 
a imóveis, bem como da constituição de fidei-
comisso;

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que 
tenham por objeto atos ou títulos registrados 
ou averbados;

13) ex officio, dos nomes dos logradouros, 
decretados pelo poder público;

14) das sentenças de separação judicial, de 
divórcio e de nulidade ou anulação de casamen-
to, quando nas respectivas partilhas existirem 
imóveis ou direitos reais sujeitos a registro;

15) da rerratificação 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;

16) do contrato de locação, para os fins de 
exercício de direito de preferência;

17) do Termo de Securitização de créditos 
imobiliários, quando submetidos a regime 
fiduciário;

18) da notificação para parcelamento, edi-
ficação ou utilização compulsórios de imóvel 
urbano;

19) da extinção da concessão de uso especial 
para fins de moradia;

20) da extinção do direito de superfície do 
imóvel urbano;

21) da cessão de crédito imobiliário;
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22) da reserva legal;
23) da servidão ambiental;
24) do destaque de imóvel de gleba pública 

originária;
26) do auto de demarcação urbanística;134

27) da extinção da legitimação de posse;
28) da extinção da concessão de uso especial 

para fins de moradia;
29) da extinção da concessão de direito real 

de uso;
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 
do interessado instruído com documento 
comprobatório firmado pelo credor original e 
pelo mutuário;

31) da certidão de liberação de condições  
resolutivas dos títulos de domínio resolúvel 
emitidos pelos órgãos fundiários federais na 
Amazônia Legal.

Art. 168. Na designação genérica de registro, 
consideram-se englobadas a inscrição e a trans-
crição a que se referem as leis civis.135

Art. 169. Todos os atos enumerados no 
art.  167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no 
Cartório da situação do imóvel, salvo:136

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;

II – os registros relativos a imóveis situados 
em comarcas ou circunscrições limítrofes, que 
serão feitos em todas elas, devendo os Regis-
tros de Imóveis fazer constar dos registros tal 
ocorrência;

III – o registro previsto no no 3 do inciso I 
do art. 167, e a averbação prevista no no 16 do 
inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório 

134 NE: numeração conforme a Lei no 11.977/2009, ori-
ginária da conversão da Medida Provisória no 459/2009.
135 Lei no 6.216/1975.
136 Leis nos 10.267/2001, 8.245/1991 e 6.216/1975.

onde o imóvel esteja matriculado mediante 
apresentação de qualquer das vias do contrato, 
assinado pelas partes e subscrito por duas teste-
munhas, bastando a coincidência entre o nome 
de um dos proprietários e o locador.

Art. 170. O desmembramento territorial 
posterior ao registro não exige sua repetição 
no novo cartório.137

Art. 171. Os atos relativos a vias férreas serão 
registrados no cartório correspondente à esta-
ção inicial da respectiva linha.138

Art. 171-A. Os atos relativos a vias férreas 
serão registrados na circunscrição imobiliária 
onde se situe o imóvel.139

§ 1o A requerimento do interessado, o 
oficial do cartório do registro de imóveis da 
circunscrição a que se refere o caput abrirá a 
matrícula da área correspondente, com base 
em planta, memorial descritivo e certidão 
atualizada da matrícula ou da transcrição do 
imóvel, caso exista.

§ 2o Após a abertura de matrícula de que 
trata o § 1o, o oficial do cartório do registro de 
imóveis deverá comunicar o oficial de registro 
de imóveis da circunscrição de origem da via 
férrea para averbação do destaque e controle 
de disponibilidade, podendo a apuração do 
remanescente ocorrer em momento posterior.

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, declarató-
rios, 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 dispo-
nibilidade.140

137 Lei no 6.216/1975.
138 Lei no 6.216/1975.
139 Medida Provisória no 759/2016.
140 Lei no 6.216/1975.
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Art. 173. Haverá, no Registro de Imóveis, os 
seguintes livros:141

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.
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 apresen-
tados diariamente, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 12 desta Lei.142

Art. 175. São requisitos da escrituração do 
Livro no 1 – Protocolo:143

I – o número de ordem, que seguirá indefi-
nidamente 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 3.144

§ 1o A escrituração do Livro no 2 obedecerá 
às seguintes normas:

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:
a) se rural, do código do imóvel, dos dados 

constantes do CCIR, da denominação e de suas 

141 Lei no 6.216/1975.
142 Lei no 6.216/1975.
143 Lei no 6.216/1975.
144 Leis nos 12.424/2011, 11.952/2009, 10.267/2001,  
6.688/1979 e 6.216/1975.

características, confrontações, localização e 
área;

b) se urbano, de suas características e con-
frontações, localização, área, logradouro, nú-
mero e de sua designação cadastral, se houver;

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 so-
cial 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;
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 so-
cial 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 ca-

racterização;
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 escri-
turas 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.

§ 3o Nos casos de desmembramento, par-
celamento 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 profis-
sional habilitado e com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, contendo 
as coordenadas dos vértices definidores dos 
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas 
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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.

§ 4o A identificação de que trata o §  3o 
tornar-se-á obrigatória para efetivação de re-
gistro, em qualquer situação de transferência 
de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do 
Poder Executivo.

§ 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.

§ 6o A certificação do memorial descritivo 
de glebas públicas será referente apenas ao seu 
perímetro originário

§ 7o Não se exigirá, por ocasião da efetiva-
ção 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 rea-
lizados no período.

§ 8o O ente público proprietário ou imiti-
do 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.

Art. 177. O Livro no 3 – Registro Auxiliar – 
será destinado ao registro dos atos que, sendo 
atribuídos ao Registro de Imóveis por dispo-
sição legal, não digam respeito diretamente a 
imóvel matriculado.145

Art. 178. Registrar-se-ão no Livro no 3 – Re-
gistro Auxiliar:146

I – a emissão de debêntures, sem prejuízo do 
registro eventual e definitivo, na matrícula do 
imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que 

145 Lei no 6.216/1975.
146 Lei no 6.216/1975.

abonarem especialmente tais emissões, firman-
do-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 fun-
cionamento, com os respectivos pertences ou 
sem eles;

V – as convenções antenupciais;
VI – os contratos de penhor rural;
VII – os títulos que, a requerimento do inte-

ressado, 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 identi-
ficação, referência aos números de ordem dos 
outros livros e anotações necessárias.147

§ 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 pará-
grafo 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 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.148

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.

147 Lei no 6.216/1975.
148 Lei no 6.216/1975.
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Art. 181. Poderão ser abertos e escriturados, 
concomitantemente, até dez livros de “Registro 
Geral”, obedecendo, neste caso, a sua escritu-
ração 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.149

Parágrafo único. Também poderão ser 
desdobrados, a critério do oficial, os Livros 
nos 3 “Registro Auxiliar”, 4 “Indicador Real” e 
5 “Indicador Pessoal”.

CAPÍTULO III – Do Processo de Registro

Art. 182. Todos os títulos tomarão, no Pro-
tocolo, o número de ordem que lhes competir 
em razão da sequência rigorosa de sua apre-
sentação.150

Art. 183. Reproduzir-se-á, em cada título, o 
número de ordem respectivo e a data de sua 
prenotação.151

Art. 184. O Protocolo será encerrado diaria-
mente.152

Art. 185. A escrituração do protocolo in-
cumbirá 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.153

Art. 186. O número de ordem determinará a 
prioridade do título, e esta a preferência dos di-
reitos reais, ainda que apresentados pela mesma 
pessoa mais de um título simultaneamente.154

Art. 187. Em caso de permuta, e pertencendo 
os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos 

149 Lei no 6.216/1975.
150 Lei no 6.216/1975.
151 Lei no 6.216/1975.
152 Lei no 6.216/1975.
153 Lei no 6.216/1975.
154 Lei no 6.216/1975.

os registros nas matrículas correspondentes, 
sob um único número de ordem no Proto-
colo.155

Art. 188. Protocolizado o título, proceder-
se-á ao registro, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, salvo nos casos previstos nos artigos 
seguintes.156

Art. 189. Apresentado título de segunda hi-
poteca, com referência expressa à existência de 
outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, 
aguardará durante trinta dias que os inte-
ressados 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 pre-
ferência sobre aquele.157

Art. 190. Não serão registrados, no mesmo 
dia, títulos pelos quais se constituam direitos 
reais contraditórios sobre o mesmo imóvel.158

Art. 191. Prevalecerão, para efeito de priorida-
de 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.159

Art. 192. O disposto nos arts. 190 e 191 não 
se aplica às escrituras públicas, da mesma data 
e apresentadas no mesmo dia, que determi-
nem, taxativamente, a hora da sua lavratura, 
prevalecendo, para efeito de prioridade, a que 
foi lavrada em primeiro lugar.160

Art. 193. O registro será feito pela simples 
exibição do título, sem dependência de extratos.

Art. 194. O título de natureza particular 
apresentado em uma só via será arquivado em 

155 Lei no 6.216/1975.
156 Lei no 6.216/1975.
157 Lei no 6.216/1975.
158 Lei no 6.216/1975.
159 Lei no 6.216/1975.
160 Lei no 6.216/1975.
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cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certi-
dão do mesmo.161

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.162

Art. 195-A. O Município poderá solicitar ao 
cartório de registro de imóveis competente a 
abertura de matrícula de parte ou da totalidade 
de imóveis públicos oriundos de parcelamento 
do solo urbano implantados, ainda que não ins-
crito ou registrado, por meio de requerimento 
acompanhado dos seguintes documentos:163

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 vérti-
ces definidores de seus limites;

II – comprovação de intimação dos con-
frontantes 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;

III – as respostas à intimação prevista no 
inciso II, quando houver; e

IV – planta de parcelamento ou do imóvel 
público a ser registrado, assinada pelo loteador 
ou elaborada e assinada por agente público 
da prefeitura, acompanhada de declaração de 
que o parcelamento se encontra implantado, 
na hipótese de este não ter sido inscrito ou 
registrado.

§ 1o Apresentados pelo Município os do-
cumentos 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.

§ 2o Na abertura de matrícula de imóvel pú-
blico oriundo de parcelamento do solo urbano, 

161 Lei no 6.216/1975.
162 Lei no 6.216/1975.
163 Lei no  12.424/2011; e Medida Provisória 
no 759/2016.

havendo divergência nas medidas perimetrais 
de que resulte, ou não, alteração de área, a 
situação de fato implantada do bem deverá pre-
valecer sobre a situação constante do registro 
ou da planta de parcelamento, respeitados os 
limites dos particulares lindeiros.

§ 3o Não será exigido, para transferência de 
domínio, formalização da doação de áreas pú-
blicas pelo loteador nos casos de parcelamentos 
urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei 
no 58, de 10 de dezembro de 1937.

§ 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.

§ 5o A abertura de matrícula de que trata 
o caput independe do regime jurídico do bem 
público.

§ 6o Na hipótese de haver área remanescen-
te, a sua apuração poderá ocorrer em momento 
posterior.

§ 7o O procedimento definido neste artigo 
poderá ser adotado para abertura de matrícula 
de glebas municipais adquiridas por lei ou por 
outros meios legalmente admitidos, inclusi-
ve para as terras devolutas a ele transferidas 
em razão de legislação estadual ou federal, 
dispensado o procedimento discriminatório 
administrativo ou judicial.

§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, em 
especial, às áreas de uso público utilizadas 
pelo sistema viário do parcelamento urbano 
irregular.

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 sem registro 
anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegu-
rado pela legislação, por meio de requerimento 
acompanhado dos documentos previstos nos 
incisos I, II e III do caput do art. 195-A, in-
clusive para as terras devolutas, dispensado o 
procedimento discriminatório administrativo 
ou judicial.164

§ 1o Recebido o requerimento na forma pre-
vista no caput, o oficial do registro de imóveis 

164 Leis nos  12.693/2012 e 12.424/2011; e Medida 
Provisória no 759/2016.
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abrirá a matrícula em nome do requerente, ob-
servado o disposto nos § 5o e § 6o do art. 195-A.

§ 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.

§ 3o O procedimento de que trata este artigo 
poderá ser adotado pela União para o registro 
de imóveis rurais de sua propriedade, observa-
do o disposto nos § 3o a § 7o do art. 176.

§ 4o Para a abertura de matrícula em nome 
da União com base neste artigo, a comprovação 
de que trata o inciso II do caput do art. 195-
A será realizada, no que couber, mediante o 
procedimento de notificação previsto nos arts. 
12-A e 12-B do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, com ressalva quanto ao prazo 
para apresentação de eventuais impugnações, 
que será de quinze dias, na hipótese de notifi-
cação pessoal, e de trinta dias, na hipótese de 
notificação por edital.

Art. 196. A matrícula será feita à vista dos 
elementos constantes do título apresentado e 
do registro anterior que constar do próprio 
cartório.165

Art. 197. Quando o título anterior estiver 
registrado em outro cartório, o novo título será 
apresentado juntamente com certidão atuali-
zada, comprobatória do registro anterior, e da 
existência ou inexistência de ônus.166

Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, 
o oficial indicá-la-á por escrito. Não se con-
formando 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 
dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:167

I – no Protocolo, anotará o oficial, à margem 
da prenotação, a ocorrência da dúvida;

165 Lei no 6.216/1975.
166 Lei no 6.216/1975.
167 Lei no 6.216/1975.

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 quinze dias;

IV – certificado o cumprimento do disposto 
no item anterior, remeter-se-ão ao juízo com-
petente, 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.168

Art. 200. Impugnada a dúvida com os docu-
mentos que o interessado apresentar, será ouvi-
do o Ministério Público, no prazo de dez dias.169

Art. 201. Se não forem requeridas diligências, 
o juiz proferirá decisão no prazo de quinze dias, 
com base nos elementos constantes dos autos.170

Art. 202. Da sentença, poderão interpor ape-
lação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, 
o interessado, o Ministério Público e o terceiro 
prejudicado.171

Art. 203. Transitada em julgado a decisão da 
dúvida, proceder-se-á do seguinte modo:172

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 interessa-
do apresentará, de novo, os seus documentos, 
com o respectivo mandado, ou certidão da sen-
tença, que ficarão arquivados, para que, desde 
logo, se proceda ao registro, declarando o oficial 
o fato na coluna de anotações do Protocolo.

168 Lei no 6.216/1975.
169 Lei no 6.216/1975.
170 Lei no 6.216/1975.
171 Lei no 6.216/1975.
172 Lei no 6.216/1975.
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Art. 204. A decisão da dúvida tem natureza 
administrativa e não impede o uso do processo 
contencioso competente.173

Art. 205. Cessarão automaticamente os efeitos 
da prenotação se, decorridos trinta dias do seu 
lançamento no Protocolo, o título não tiver 
sido registrado por omissão do interessado em 
atender às exigências legais.174

Parágrafo único. Nos procedimentos de 
regularização fundiária de interesse social, 
os efeitos da prenotação cessarão decorridos 
sessenta dias de seu lançamento no protocolo.

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.175

Art. 207. No processo, de dúvida, somente se-
rão devidas custas, a serem pagas pelo interessa-
do, quando a dúvida for julgada procedente.176

Art. 208. O registro começado dentro das ho-
ras fixadas não será interrompido, salvo motivo 
de força maior declarado, prorrogando-se o 
expediente até ser concluído.177

Art. 209. Durante a prorrogação nenhuma 
nova apresentação será admitida, lavrando o 
termo de encerramento no Protocolo.178

Art. 210. Todos os atos serão assinados e en-
cerrados 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.179

173 Lei no 6.216/1975.
174 Leis nos 12.424/2011 e 6.216/1975.
175 Lei no 6.216/1975.
176 Lei no 6.216/1975.
177 Lei no 6.216/1975.
178 Lei no 6.216/1975.
179 Lei no 6.216/1975.

Art. 211. Nas vias dos títulos restituídas aos 
apresentantes, serão declarados resumidamen-
te, por carimbo, os atos praticados.180

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 ad-
ministrativo previsto no art. 213, facultado ao 
interessado requerer a retificação por meio de 
procedimento judicial.181

Parágrafo único. A opção pelo procedimen-
to administrativo previsto no art. 213 não exclui 
a prestação jurisdicional, a requerimento da 
parte prejudicada.

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a 
averbação:182

I – de ofício ou a requerimento do interes-
sado nos casos de:

a) omissão ou erro cometido na transposi-
ção de qualquer elemento do título;

b) indicação ou atualização de confron-
tação;

c) alteração de denominação de logradouro 
público, comprovada por documento oficial;

d) retificação que vise a indicação de rumos, 
ângulos de deflexão ou inserção de coorde-
nadas georreferenciadas, em que não haja 
alteração das medidas perimetrais ou de área, 
instruída com planta e memorial descritivo 
que demonstre o formato da área, assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no 
Conselho competente, dispensada a anuência 
de confrontantes;

e) alteração ou inserção que resulte de 
mero cálculo matemático feito a partir das 
medidas perimetrais constantes do registro, 
instruído com planta e memorial descritivo 
demonstrando o formato da área, assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no 

180 Lei no 6.216/1975.
181 Lei no 10.931/2004.
182 Leis nos  12.424/2011 e 10.931/2004; e Medida 
Provisória no 759/2016.
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competente Conselho, dispensada a anuência 
de confrontantes;

f) reprodução de descrição de linha divi-
sória de imóvel confrontante que já tenha sido 
objeto de retificação;

g) inserção ou modificação dos dados de 
qualificação pessoal das partes, comprovada 
por documentos oficiais, ou mediante despacho 
judicial quando houver necessidade de produ-
ção de outras provas;

II – a requerimento do interessado, no caso 
de inserção ou alteração de medida perime-
tral 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.

§ 1o Uma vez atendidos os requisitos de 
que trata o caput do art. 225, o oficial averbará 
a retificação.

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de 
algum confrontante, este será notificado pelo 
Oficial de Registro de Imóveis competente, a re-
querimento 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.

§ 3o A notificação será dirigida ao ende-
reço do confrontante constante do Registro 
de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio 
imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo re-
querente; 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.

§ 4o Presumir-se-á a anuência do confron-
tante que deixar de apresentar impugnação no 
prazo da notificação.

§ 5o Findo o prazo sem impugnação, o ofi-
cial 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.

§ 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 interes-
sado para as vias ordinárias.

§ 7o Pelo mesmo procedimento previsto 
neste artigo poderão ser apurados os remanes-
centes de áreas parcialmente alienadas, caso em 
que serão considerados como confrontantes 
tão somente os confinantes das áreas rema-
nescentes.

§ 8o As áreas públicas poderão ser demarca-
das ou ter seus registros retificados pelo mesmo 
procedimento previsto neste artigo, desde que 
constem do registro ou sejam logradouros 
devidamente averbados.

§ 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.

§ 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 Re-
presentantes.

§ 11. Independe de retificação:
I – a regularização fundiária de interesse 

social realizada em Zonas Especiais de Inte-
resse Social, promovida por Município ou pelo 
Distrito Federal, quando os lotes já estiverem 
cadastrados individualmente ou com lança-
mento fiscal há mais de 10 (dez) anos;
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II – a adequação da descrição de imóvel 
rural às exigências dos arts. 176, §§ 3o e 4o, e 
225, § 3o, desta Lei;

III – a adequação da descrição de imó-
vel urbano decorrente de transformação de 
coordenadas geodésicas entre os sistemas de 
georreferenciamento oficiais;

IV – a averbação do auto de demarcação 
urbanística e o registro do parcelamento de-
corrente de projeto de regularização fundiária 
de interesse social de que trata a Lei no 11.977, 
de 7 de julho de 2009; e

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.

§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no 
imóvel para a constatação de sua situação em 
face dos confrontantes e localização na quadra.

§ 13. Não havendo dúvida quanto à identi-
ficação do imóvel, o título anterior à retificação 
poderá ser levado a registro desde que requeri-
do pelo adquirente, promovendo-se o registro 
em conformidade com a nova descrição.

§ 14. Verificado a qualquer tempo não 
serem verdadeiros os fatos constantes do me-
morial descritivo, responderão os requerentes 
e o profissional que o elaborou pelos prejuízos 
causados, independentemente das sanções 
disciplinares e penais.

§ 15. Não são devidos custas ou emolu-
mentos notariais ou de registro decorrentes 
de regularização fundiária de interesse social 
a cargo da administração pública.

§ 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 me-
didas perimetrais.

Art. 214. As nulidades de pleno direito do 
registro, uma vez provadas, invalidam-no, 
independentemente de ação direta.183

§ 1o A nulidade será decretada depois de 
ouvidos os atingidos.

§ 2o Da decisão tomada no caso do §  1o 
caberá apelação ou agravo conforme o caso.

183 Leis nos 10.931/2004 e 6.216/1975.

§ 3o Se o juiz entender que a superveniên-
cia 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.

§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não 
poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 
com autorização judicial, permitindo-se, to-
davia, aos interessados a prenotação de seus 
títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até 
a solução do bloqueio.

§ 5o A nulidade não será decretada se atingir 
terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 
condições de usucapião do imóvel.

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.184

Art. 216. O registro poderá também ser re-
tificado 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.

CAPÍTULO IV – Das Pessoas

Art. 217. O registro e a averbação poderão ser 
provocados por qualquer pessoa, incumbindo-
lhe as despesas respectivas.185

Art. 218. Nos atos a título gratuito, o registro 
pode também ser promovido pelo transferente, 
acompanhado da prova de aceitação do bene-
ficiado.186

Art. 219. O registro do penhor rural indepen-
de do consentimento do credor hipotecário.187

Art. 220. São considerados, para fins de 
escrituração, credores e devedores, respecti-
vamente:188

184 Lei no 6.216/1975.
185 Lei no 6.216/1975.
186 Lei no 6.216/1975.
187 Lei no 6.216/1975.
188 Lei no 6.216/1975.
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I – nas servidões, o dono do prédio domi-
nante 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-pro-

prietário;
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 ven-
dedor;

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 a registro:189

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 reconheci-
mento 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 

189 Leis nos  12.424/2011 e 6.216/1975; e Medida 
Provisória no 759/2016.

de regularização fundiária e de programas 
habitacionais de interesse social, dispensado o 
reconhecimento de firma.

§ 1o Serão registrados os contratos e termos 
mencionados no inciso V do caput assinados 
a rogo com a impressão dactiloscópica do be-
neficiário, quando este for analfabeto ou não 
puder assinar, acompanhados da assinatura de 
2 (duas) testemunhas.

§ 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 requeri-
mento do interessado dirigido ao registro de 
imóveis.

§ 3o Fica dispensada a apresentação dos 
títulos previstos nos incisos do caput quando 
se tratar de ato único de registro do projeto 
de regularização fundiária e da constituição 
de direito real, sendo o ente público promotor 
da regularização fundiária urbana responsável 
pelo fornecimento das informações necessárias 
ao registro, ficando dispensada a apresentação 
de título individualizado, nos termos da legis-
lação específica.

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.190

Art. 223. Ficam sujeitas à obrigação, a que 
alude o artigo anterior, as partes que, por ins-
trumento particular, celebrarem atos relativos 
a imóveis.191

Art. 224. Nas escrituras, lavradas em decor-
rência de autorização judicial, serão mencio-
nadas, por certidão, em breve relatório, com 
todas as minúcias que permitam identificá-los, 
os respectivos alvarás.192

190 Lei no 6.216/1975.
191 Lei no 6.216/1975.
192 Lei no 6.216/1975.
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Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão 
com que, nas escrituras e nos autos judiciais, 
as partes indiquem, com precisão, os caracte-
rísticos, as confrontações e as localizações dos 
imóveis, mencionando os nomes dos confron-
tantes 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 pró-
xima, exigindo dos interessados certidão do 
registro imobiliário.193

§ 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 caracteriza-
ção 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 con-
frontações 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, georreferenciadas 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.

Art. 226. Tratando-se de usucapião, os requi-
sitos da matrícula devem constar do mandado 
judicial.194

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. 176.195

193 Leis nos 10.267/2001 e 6.216/1975.
194 Lei no 6.216/1975.
195 Lei no 6.216/1975.

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.196

Art. 229. Se o registro anterior foi efetuado 
em outra circunscrição, a matrícula será aberta 
com os elementos constantes do título apresen-
tado e da certidão atualizada daquele registro, 
a qual ficará arquivada em cartório.197

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 ocorrerá, também, quando o ônus 
estiver lançado no próprio cartório.198

Art. 231. No preenchimento dos livros, ob-
servar-se-ão as seguintes normas:199

I – no alto da face de cada folha será lan-
çada 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 trans-
porte para a primeira folha em branco do mes-
mo 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.).200

Art. 233. A matrícula será cancelada:201

I – por decisão judicial;

196 Lei no 6.216/1975.
197 Lei no 6.216/1975.
198 Lei no 6.216/1975.
199 Lei no 6.216/1975.
200 Lei no 6.216/1975.
201 Lei no 6.216/1975.
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II – quando, em virtude de alienações par-
ciais, o imóvel for inteiramente transferido a 
outros proprietários;

III – pela fusão, nos termos do artigo se-
guinte.

Art. 234. Quando dois ou mais imóveis con-
tíguos, pertencentes ao mesmo proprietário, 
constarem de matrículas autônomas, pode ele 
requerer a fusão destas em uma só, de novo 
número, encerrando-se as primitivas.202

Art. 235. Podem, ainda, ser unificados, com 
abertura de matrícula única:203

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 transcri-
ções, será feita a averbação prevista no item 
anterior, e as matrículas serão encerradas na 
forma do artigo anterior.

III – 2 (dois) ou mais imóveis contíguos 
objeto de imissão provisória na posse registra-
da em nome da União, Estado, Município ou 
Distrito Federal.

§ 1o Os imóveis de que trata este artigo, bem 
como os oriundos de desmembramentos, parti-
lha e glebas destacadas de maior porção, serão 
desdobrados em novas matrículas, 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.

§ 2o A hipótese de que trata o inciso III 
somente poderá ser utilizada nos casos de imó-
veis 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 re-
querimento de unificação.

§ 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.

202 Lei no 6.216/1975.
203 Leis nos 12.424/2011 e 6.216/1975.

CAPÍTULO VII – Do Registro

Art. 236. Nenhum registro poderá ser feito 
sem que o imóvel a que se referir esteja ma-
triculado.204

Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matri-
culado, não se fará registro que dependa da 
apresentação de título anterior, a fim de que se 
preserve a continuidade do registro.205

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 matrí-
culas das unidades autônomas eventualmente 
abertas.206

§ 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 autô-
nomas envolvidas ou de atos intermediários 
existentes.

§ 2o Nos registros decorrentes de processo 
de parcelamento do solo ou de incorporação 
imobiliária, o registrador deverá observar o 
prazo máximo de quinze dias para o forneci-
mento do número do registro ao interessado ou 
a indicação das pendências a serem satisfeitas 
para sua efetivação.

§ 3o O registro da instituição de condomí-
nio ou da especificação do empreendimento 
constituirá ato único para fins de cobrança de 
custas e emolumentos.

Art. 238. O registro de hipoteca convencional 
valerá pelo prazo de trinta anos, findo o qual só 
será mantido o número anterior se reconstituí-
da por novo título e novo registro.207

204 Lei no 6.216/1975.
205 Lei no 6.216/1975.
206 Leis nos 12.424/2011 e 11.977/2009.
207 Lei no 6.216/1975.
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Art. 239. As penhoras, arrestos e sequestros 
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, os nomes 
do juiz, do depositário, das partes e a natureza 
do processo.208

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 pos-
terior.209

Art. 241. O registro da anticrese no livro no 2 
declarará, também, o prazo, a época do paga-
mento e a forma de administração.210

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 tem-
po e o lugar do pagamento, bem como pena 
convencional.211

Art. 243. A matrícula do imóvel promovida 
pelo titular do domínio direto aproveita ao 
titular do domínio útil, e vice-versa.212

Art. 244. As escrituras antenupciais serão 
registradas no livro no 3 do cartório do domi-
cílio 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.213

Art. 245. Quando o regime de separação de 
bens for determinado por lei, far-se-á a respec-

208 Lei no 6.216/1975.
209 Lei no 6.216/1975.
210 Lei no 6.216/1975.
211 Lei no 6.216/1975.
212 Lei no 6.216/1975.
213 Lei no 6.216/1975.

tiva averbação nos termos do artigo anterior, 
incumbindo ao Ministério Público zelar pela 
fiscalização e observância dessa providência.214

CAPÍTULO VIII – Da Averbação e do 
Cancelamento

Art. 246. Além dos casos expressamente indi-
cados no item II do art. 167, serão averbadas na 
matrícula as sub-rogações e outras ocorrências 
que, por qualquer modo, alterem o registro.215

§ 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.

§ 2o Tratando-se de terra indígena com 
demarcação homologada, a União promoverá 
o registro da área em seu nome.

§ 3o Constatada, durante o processo demar-
catório, a existência de domínio privado nos 
limites da terra indígena, a União requererá ao 
Oficial de Registro a averbação, na respectiva 
matrícula, dessa circunstância.

§ 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.

Art. 247. Averbar-se-á, também, na matrícula, 
a declaração de indisponibilidade de bens, na 
forma prevista na Lei.216

Art. 248. O cancelamento efetuar-se-á me-
diante averbação, assinada pelo oficial, seu 
substituto legal ou escrevente autorizado, e 

214 Lei no 6.216/1975.
215 Leis nos 10.267/2001 e 6.216/1975.
216 Lei no 6.216/1975.
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declarará o motivo que o determinou, bem 
como o título em virtude do qual foi feito.217

Art. 249. O cancelamento poderá ser total 
ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do 
registro.218

Art. 250. Far-se-á o cancelamento:219

I – em cumprimento de decisão judicial 
transitada em julgado;

II – a requerimento unânime das partes que 
tenham participado do ato registrado, se capa-
zes, com as firmas reconhecidas por tabelião;

III – A requerimento do interessado, instruí-
do com documento hábil;

IV – a requerimento da Fazenda Pública, ins-
truído 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.

Parágrafo único. Para fins do disposto no 
inciso III do caput, nos casos de aforamento 
concedido pela União, considera-se documento 
hábil a certidão da Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão.

Art. 251. O cancelamento de hipoteca só pode 
ser feito:220

I – à vista de autorização expressa ou quita-
ção outorgada pelo credor ou seu sucessor, em 
instrumento público ou particular;

II – em razão de procedimento administra-
tivo 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 seus efeitos legais ainda que, 

217 Lei no 6.216/1975.
218 Lei no 6.216/1975.
219 Leis nos  11.952/2009 e 6.216/1975; e Medida 
Provisória no 759/2016.
220 Lei no 6.216/1975.

por outra maneira, se prove que o título está 
desfeito, anulado, extinto ou rescindido.221

Art. 253. Ao terceiro prejudicado é lícito, em 
juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais, 
e promover o cancelamento do seu registro.222

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.223

Art. 255. Além dos casos previstos nesta Lei, 
a inscrição de incorporação ou loteamento só 
será cancelada a requerimento do incorpora-
dor ou loteador, enquanto nenhuma unidade 
ou lote for objeto de transação averbada, ou 
mediante o consentimento de todos os com-
promissários ou cessionários.224

Art. 256. O cancelamento da servidão, quan-
do o prédio dominante estiver hipotecado, só 
poderá ser feito com aquiescência do credor, 
expressamente manifestada.225

Art. 257. O dono do prédio serviente terá, nos 
termos da lei, direito a cancelar a servidão.226

Art. 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, 
averbar a renúncia de seu direito, sem depen-
dência do consentimento do senhorio direto.

Art. 259. O cancelamento não pode ser 
feito em virtude de sentença sujeita, ainda, a 
recurso.227

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 

221 Lei no 6.216/1975.
222 Lei no 6.216/1975.
223 Lei no 6.216/1975.
224 Lei no 6.216/1975.
225 Lei no 6.216/1975.
226 Lei no 6.216/1975.
227 Lei no 6.216/1975.
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a domicílio de sua família e ficará isento de 
execução por dívida.228

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.229

Art. 262. Se não ocorrer razão para dúvida, o 
oficial fará a publicação, em forma de edital, do 
qual constará:230

I – o resumo da escritura, nome, naturalidade 
e profissão do instituidor, data do instrumento 
e nome do tabelião que o fez, situação e carac-
terísticos do prédio;

II – o aviso de que, se alguém se julgar pre-
judicado, 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 resti-
tuindo o instrumento ao apresentante, com a 
nota da inscrição.231

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.232

§ 1o O instituidor poderá requerer ao juiz 
que ordene o registro, sem embargo da recla-
mação.

§ 2o Se o juiz determinar que se proceda 
ao registro, ressalvará ao reclamante o direito 
de recorrer à ação competente para anular a 
instituição ou de fazer execução sobre o prédio 
instituído, na hipótese de tratar-se de dívida 

228 Lei no 6.216/1975.
229 Lei no 6.216/1975.
230 Lei no 6.216/1975.
231 Lei no 6.216/1975.
232 Lei no 6.216/1975.

anterior e cuja solução se tornou inexequível 
em virtude do ato da instituição.

§ 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 instituí-
do juntamente com a transmissão da proprieda-
de (Decreto-Lei no 3.200, de 19 de abril de 1941, 
art. 8o, § 5o), a inscrição far-se-á imediatamente 
após o registro da transmissão ou, se for o caso, 
com a matrícula.233

CAPÍTULO X – Da Remição do Imóvel 
Hipotecado

Art. 266. Para remir o imóvel hipotecado, o ad-
quirente requererá, no prazo legal, a citação dos 
credores hipotecários propondo, para a remição, 
no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel.234

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.235

Parágrafo único. No caso de revelia, consig-
nar-se-á o preço à custa do credor.

Art. 268. Se o credor, citado, comparecer e 
impugnar o preço oferecido, o juiz mandará pro-
mover a licitação entre os credores hipotecários, 
os fiadores e o próprio adquirente, autorizando 
a venda judicial a quem oferecer maior preço.236

§ 1o Na licitação, será preferido, em igualda-
de 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 respec-
tivo preço, o juiz mandará cancelar a hipoteca, 
sub-rogando-se no produto da venda os direitos 
do credor hipotecário.237

233 Lei no 6.216/1975.
234 Lei no 6.216/1975.
235 Lei no 6.216/1975.
236 Lei no 6.216/1975.
237 Lei no 6.216/1975.
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Art. 270. Se o credor de segunda hipoteca, 
embora não vencida a dívida, requerer a remi-
ção, 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.238

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.239

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.240

Art. 273. Se o primeiro credor estiver promo-
vendo 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 arre-
matação.241

Art. 274. Na remição de hipoteca legal em que 
haja interesse de incapaz intervirá o Ministério 
Público.242

Art. 275. Das sentenças que julgarem o pedido 
de remição caberá o recurso de apelação com 
ambos os efeitos.243

Art. 276. Não é necessária a remição quando 
o credor assinar, com o vendedor, escritura de 
venda do imóvel gravado.244

238 Lei no 6.216/1975.
239 Lei no 6.216/1975.
240 Lei no 6.216/1975.
241 Lei no 6.216/1975.
242 Lei no 6.216/1975.
243 Lei no 6.216/1975.
244 Lei no 6.216/1975.

CAPÍTULO XI – Do Registro Torrens

Art. 277. Requerida a inscrição de imóvel rural 
no Registro Torrens, o oficial protocolizará e 
autuará o requerimento e documentos que o 
instruírem e verificará se o pedido se acha em 
termos de ser despachado.245

Art. 278. O requerimento será instruído 
com:246

I – os documentos comprobatórios do domí-
nio do requerente;

II – a prova de quaisquer atos que modifi-
quem ou limitem a sua propriedade;

III – o memorial de que constem os encargos 
do imóvel, os nomes dos ocupantes, confron-
tantes, quaisquer interessados, e a indicação das 
respectivas residências;

IV – a planta do imóvel, cuja escala pode-
rá 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 me-
diano do lugar, determinada a declinação 
magnética;

c) fixação dos pontos de referência necessá-
rios a verificações ulteriores e de marcos espe-
ciais, 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 anexados o memorial 
e as cadernetas das operações de campo, auten-
ticadas pelo agrimensor.

Art. 279. O imóvel sujeito a hipoteca ou ônus 
real não será admitido a registro sem consen-
timento expresso do credor hipotecário ou da 
pessoa em favor de quem se tenha instituído 
o ônus.247

Art. 280. Se o oficial considerar irregular o 
pedido ou a documentação, poderá conceder 
o prazo de trinta dias para que o interessado 

245 Lei no 6.216/1975.
246 Lei no 6.216/1975.
247 Lei no 6.216/1975.
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os regularize. Se o requerente não estiver de 
acordo com a exigência do oficial, este suscitará 
dúvida.248

Art. 281. Se o oficial considerar em termos 
o pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despa-
chado.249

Art. 282. O juiz, distribuído o pedido a um 
dos cartórios judiciais, se entender que os docu-
mentos 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 vezes na imprensa local, 
se houver, marcando prazo não menor de dois 
meses, nem maior de quatro meses para que se 
ofereça oposição.250

Art. 283. O juiz ordenará, de ofício ou a reque-
rimento da parte, que, à custa do peticionário, 
se notifiquem do requerimento as pessoas nele 
indicadas.251

Art. 284. Em qualquer hipótese, será ouvido 
o órgão do Ministério Público, que poderá im-
pugnar o registro por falta de prova completa 
do domínio ou preterição de outra formalidade 
legal.252

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.253

§ 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.

248 Lei no 6.216/1975.
249 Lei no 6.216/1975.
250 Lei no 6.216/1975.
251 Lei no 6.216/1975.
252 Lei no 6.216/1975.
253 Lei no 6.216/1975.

Art. 286. Se houver contestação ou impug-
nação, o procedimento será ordinário, cance-
lando-se, mediante mandado, a prenotação.254

Art. 287. Da sentença que deferir, ou não, o 
pedido, cabe o recurso de apelação, com ambos 
os efeitos.255

Art. 288. Transitada em julgado a sentença 
que deferir o pedido, o oficial inscreverá, na 
matrícula, o julgado que determinou a sub-
missão do imóvel aos efeitos do Registro Tor-
rens, arquivando em cartório a documentação 
autuada.256

CAPÍTULO XII – Do Registro da 
Regularização Fundiária Urbana257

Arts. 288-A a 288-G. (Revogados)258

TÍTULO VI – Das Disposições Finais e 
Transitórias259

Art. 289. No exercício de suas funções, cum-
pre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscali-
zação do pagamento dos impostos devidos por 
força dos atos que lhes forem apresentados em 
razão do ofício.260

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% (cinquenta por cento).261

§ 1o O registro e a averbação referentes à 
aquisição da casa própria, em que seja parte 
cooperativa habitacional ou entidade asse-
melhada, serão considerados, para efeito de 
cálculo, de custas e emolumentos, como um ato 

254 Lei no 6.216/1975.
255 Lei no 6.216/1975.
256 Lei no 6.216/1975.
257 Lei no 12.424/2011.
258 Medida Provisória no 759/2016.
259 Lei no 6.216/1975.
260 Lei no 6.216/1975.
261 Leis nos 9.934/1999 e 6.941/1981.
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apenas, não podendo a sua cobrança exceder 
o limite correspondente a 40% (quarenta por 
cento) do Maior Valor de Referência.

§ 2o Nos demais programas de interesse 
social, executados pelas Companhias de Ha-
bitação Popular – COHABs ou entidades asse-
melhadas, os emolumentos e as custas devidos 
pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de 
averbação de construção estarão sujeitos às 
seguintes limitações:

a) imóvel de até 60m2 (sessenta metros 
quadrados) de área construída: 10% (dez por 
cento) do Maior Valor de Referência;

b) de mais de 60m2 (sessenta metros qua-
drados) até 70m2 (setenta metros quadrados) 
de área construída: 15% (quinze por cento) do 
Maior Valor de Referência;

c) de mais de 70m2 (setenta metros quadra-
dos) e até 80m2 (oitenta metros quadrados) de 
área construída: 20% (vinte por cento) do Maior 
Valor de Referência.

§ 3o Os emolumentos devidos pelos atos 
relativos a financiamento rural serão cobrados 
de acordo com a legislação federal.

§ 4o As custas e emolumentos devidos aos 
Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis, 
nos atos relacionados com a aquisição imo-
biliária para fins residenciais, oriundas de 
programas e convênios com a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, para a constru-
ção de habitações populares destinadas a famí-
lias 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 cin-
quenta metros quadrados.

§ 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.

Art. 290-A. Devem ser realizados inde-
pendentemente do recolhimento de custas e 
emolumentos:262

262 Leis nos 12.424/2011 e 11.481/2007.

I – o primeiro registro de direito real consti-
tuído em favor de beneficiário de regularização 
fundiária de interesse social em áreas urbanas e 
em áreas rurais de agricultura familiar;

II – a primeira averbação de construção 
residencial de até 70m² (setenta metros qua-
drados) de edificação em áreas urbanas objeto 
de regularização fundiária de interesse social;

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.

§ 1o O registro e a averbação de que tratam 
os incisos I, II e III do caput deste artigo in-
dependem da comprovação do pagamento de 
quaisquer tributos, inclusive previdenciários.

§ 2o (Revogado)

Art. 291. A emissão ou averbação da Cédula 
Hipotecária, consolidando créditos hipotecá-
rios 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 con-
solidação.263

Art. 292. É vedado aos Tabeliães e aos Oficiais 
de Registro de Imóveis, sob pena de responsabi-
lidade, 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 an-
tecedência de, no mínimo, trinta dias.264

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.265

Parágrafo único. A ciência da comunicação 
não importará consentimento tácito do credor 
hipotecário.

263 Lei no 6.941/1981.
264 Lei no 6.941/1981.
265 Lei no 6.941/1981.
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Art. 294. Nos casos de incorporação de bens 
imóveis do patrimônio público, para a forma-
ção 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, caracterís-
ticos e confrontações constantes do anterior.266

§ 1o Servirá como título hábil para o novo 
registro o instrumento pelo qual a incorporação 
ou transferência se verificou, em cópia autên-
tica, 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 confronta-
ções, 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 instru-
mento a que alude o § 1o.

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.267

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 

266 Lei no 6.941/1981.
267 Lei no 6.941/1981.

nos anteriores Livros de Transcrição das Trans-
missões, será aberta a matrícula do imóvel.

Art. 296. Aplicam-se aos registros referidos 
no art. 1o, § 1o, incisos I, II e III, desta Lei, as 
disposições relativas ao processo de dúvida no 
registro de imóveis.268

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.269

Parágrafo único. Sem prejuízo do cumpri-
mento 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 1976.270

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.271

Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152o da In-
dependência e 85o da República.

EMÍLIO G. MÉDICI – Alfredo Buzaid

Promulgada em 31/12/1973, publicada no DOU de 
31/12/1973, republicada no DOU de 16/9/1975 – 
Suplemento – e retificada no DOU de 30/10/1975.

268 Lei no 6.941/1981.
269 Lei no 6.941/1981.
270 Lei no 6.941/1981.
271 Lei no 6.941/1981.
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REGISTRO DE IMÓVEIS – Modelo do Livro no 1 – Protocolo

REGISTRO DE IMÓVEIS
PROTOCOLO

Livro no 1

No de
ordem Data NOME DO APRESENTANTE Natureza

formal do título ANOTAÇÕES

NO:A

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 2 – Registro Geral

REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO GERAL

Livro no 2

MATRÍCULA Nº …………………………… DATA: …………………

IDENTIDADE NOMINAL:

NOME, DOMICÍLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO:

NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR:

.: …………Fl

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 Data REGISTRO Referência aos 

demais livros AVERBAÇÕES

NO:A

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 4 – Indicador Real

REGISTRO DE IMÓVEIS
INDICADOR REAL

Livro no 4

No de
ordem IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL Referência aos 

demais livros ANOTAÇÕES

NO:A

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 PESSOAS Referência aos 

demais livros ANOTAÇÕES

NO:A

Dimensões máximas de acordo com o art. 3o, § 1o:
Altura: 0,55m
Largura: 0,40m
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Decreto de 7 de março de 2017
Cria o Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica criado o Conselho Nacional para 
a Desburocratização – Brasil Eficiente, com as 
seguintes competências:

I – assessorar o Presidente da República 
na formulação de políticas voltadas ao de-
senvolvimento sustentável, para promover a 
simplificação administrativa, a modernização 
da gestão pública e a melhoria da prestação de 
serviços públicos às empresas, aos cidadãos e 
à sociedade civil;

II – sugerir ao Presidente da República o 
estabelecimento de prioridades e metas para 
a adoção de medidas de simplificação de pro-
cedimentos na administração pública federal, 
a modernização da gestão pública e a melhoria 
da prestação de serviços públicos, a partir das 
propostas de desburocratização elaboradas 
pelos Ministérios; e

III – recomendar ao Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão a adoção 
de prioridades e metas na atualização e na 
elaboração de futuras versões da Estratégia de 
Governança Digital – EGD, no que se refere às 
políticas, às prioridades e às metas relativas à 
simplificação administrativa, à modernização 
da gestão pública e à melhoria da prestação de 
serviços públicos.

§ 1o Os Ministérios deverão elaborar 
e encaminhar anualmente, até o dia 31 de 
março, ao Conselho Nacional para a Desbu-
rocratização, em conjunto ou isoladamente, 
suas propostas de desburocratização com 
identificação das principais ações e projetos 
de simplificação administrativa, modernização 
da gestão pública e melhoria da prestação dos 
serviços públicos às empresas, aos cidadãos e à 

sociedade civil, no âmbito de suas respectivas 
competências.

§ 2o Cada Ministério deverá manter um 
comitê permanente para a desburocratização 
com o objetivo de identificar as ações e os 
projetos de simplificação administrativa, mo-
dernização da gestão pública e melhoria da 
prestação dos serviços públicos às empresas, 
aos cidadãos e à sociedade civil.

Art. 2o O Conselho será integrado pelos 
seguintes membros:

I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, que o presidirá;

II – Ministro de Estado da Fazenda;
III – Ministro de Estado do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão;
IV – Ministro de Estado da Ciência, Tecno-

logia, Inovações e Comunicações;
V – Ministro de Estado da Transparência, 

Fiscalização e Controle – CGU; e
VI – Ministro de Estado Chefe da Secretaria 

de Governo da Presidência da República.
§ 1o Serão convidados a participar do 

Conselho:
I – um Deputado Federal, indicado pelo 

Presidente da Câmara dos Deputados; e
II – um Senador da República, indicado 

pelo Presidente do Senado Federal.
§ 2o O Conselho se reunirá, ordinariamen-

te, a cada três meses e extraordinariamente, a 
qualquer tempo, a critério de seu Presidente.

Art. 3o O Conselho contará com um Comitê 
Executivo, com as seguintes competências:

I – analisar propostas de políticas, vol-
tadas ao desenvolvimento sustentável, para 
promover a simplificação administrativa, a 
modernização da gestão pública e a melhoria 
da prestação de serviços públicos às empresas, 
aos cidadãos e à sociedade civil organizada, as 
quais serão submetidas ao Comitê Nacional de 
Desburocratização;
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II – analisar as prioridades e as metas para 
adoção de medidas de simplificação de pro-
cedimentos na administração pública federal, 
modernização da gestão pública e melhoria 
da prestação de serviços públicos, a partir das 
propostas de desburocratização elaboradas 
pelos Ministérios;

III – coordenar e orientar a elaboração das 
propostas de desburocratização pelos Minis-
térios, para a convergência de esforços e a 
complementaridade de investimentos;

IV – coordenar e acompanhar a implemen-
tação das propostas de políticas, das priorida-
des e das metas estabelecidas para a simpli-
ficação de procedimentos na administração 
pública, modernização da gestão pública e 
melhoria da prestação de serviços públicos;

V – estimular os órgãos e as entidades do 
Poder Executivo federal no processo de revisão 
de procedimentos, fluxos e atos normativos 
que interfiram na qualidade e na agilidade dos 
serviços públicos prestados direta ou indireta-
mente aos cidadãos, às empresas e à sociedade 
civil organizada; e

VI – sugerir ao Conselho Nacional para a 
Desburocratização – Brasil Eficiente propostas 
de recomendações ao Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão para a 
atualização e a elaboração de futuras versões 
da Estratégia de Governança Digital – EGD de 
que trata o Decreto no 8.638, de 15 de janeiro 
de 2016.

Art. 4o O Comitê Executivo será composto 
pelos seguintes membros:

I – um representante indicado pela Casa 
Civil da Presidência da República, que o 
presidirá;

II – um representante indicado pelo Minis-
tério da Fazenda;

III – um representante indicado pelo Mi-
nistério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão;

IV – um representante indicado pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações;

V – um representante indicado pelo 
Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controle; e

VI – um representante indicado pela Secre-
taria de Governo da Presidência da República.

§ 1o Serão convidados a participar do Co-
mitê Executivo:

I – um representante da Câmara dos De-
putados, indicado pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados; e

II – um representante do Senado Federal, 
indicado pelo Presidente do Senado Federal.

§ 2o O Presidente do Comitê Executivo 
convidará, na forma deliberada pelo Conselho 
Nacional para a Desburocratização, até oito 
representantes da sociedade civil organizada 
a participar das reuniões do colegiado, sem 
competência para deliberar sobre os temas 
referentes aos órgãos e às entidades do Poder 
Executivo federal.

§ 3o O Presidente do Comitê Executivo 
poderá convidar, para participar das reuniões 
ou para prestar assessoramento ao Comitê, 
representantes de outros órgãos da adminis-
tração pública federal, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e especialistas e 
representantes de instituições privadas e da 
sociedade civil, cuja participação se justifique 
em razão de matéria constante da pauta da 
reunião.

§ 4o O Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil designará os representantes a que se 
referem o caput e os § 1o e § 2o.

§ 5o O Comitê Executivo se reunirá, ordi-
nariamente, uma vez por mês e, extraordina-
riamente, a qualquer tempo, a critério de seu 
Presidente.

Art. 5o O Conselho Nacional para a Desbu-
rocratização – Brasil Eficiente e seu Comitê 
Executivo contarão com o apoio técnico-
-administrativo de um órgão ou entidade da 
administração pública federal, indicado pelo 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República.

Parágrafo único. A Casa Civil da Presi-
dência da República exercerá a função de 
Secretaria-Executiva dos colegiados de que 
trata este Decreto.

Art. 6o A participação no Conselho e em seu 
Comitê Executivo é considerada prestação de 
serviço público relevante, não remunerada.
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Art. 7o Ficam revogados:
I – o Decreto no 7.478, de 12 de maio de 

2011; e
II – o Decreto no 99.179, de 15 de março 

de 1990.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 2017; 196o da Indepen-
dência e 129o da República.

MICHEL TEMER – Dyogo Henrique de 
Oliveira

Decretado em 7/3/2017, publicado no DOU de 
8/3/2017 e retificado no DOU de 12/4/2017.
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Decreto no 8.842/2016
Promulga o texto da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária 
emendada pelo Protocolo de 1o de junho de 2010, firmada pela República Federativa do Brasil em 
Cannes, em 3 de novembro de 2011.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
exercício do cargo de PRESIDENTE DA RE-
PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que a República Federativa do 
Brasil firmou a Convenção sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Tributária 
emendada pelo Protocolo de 1o de junho de 
2010, em Cannes, em 3 de novembro de 2011;

Considerando que o Congresso Nacional 
aprovou o texto da Convenção por meio do 
Decreto Legislativo no 105, de 14 de abril de 
2016, com reserva ao Artigo 30, parágrafos 
1o.b, 1o.d e 1o.e; e

Considerando que o Governo brasileiro de-
positou, junto ao Secretário-Geral da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, em 1o de junho de 2016, o 
instrumento de ratificação da Convenção sobre 
Assistência Mútua Administrativa em Matéria 
Tributária emendada pelo Protocolo de 1o 
de junho de 2010, com reserva ao Artigo 30, 
parágrafos 1o.b, 1o.d e 1o.e, e que a Convenção 
entrará em vigor para a República Federativa 
do Brasil, no plano jurídico externo, em 1o de 
outubro de 2016;

DECRETA:

Art. 1o Fica promulgado o texto da Conven-
ção sobre Assistência Mútua Administrativa 
em Matéria Tributária emendada pelo Pro-
tocolo de 1o de junho de 2010, firmada em 
Cannes, em 3 de novembro de 2011, com as 
seguintes reservas:

I – nos termos do Artigo 30, parágrafo 
1o.b, da Convenção, o Governo brasileiro não 
prestará assistência quanto à recuperação de 

qualquer crédito tributário ou quanto à recu-
peração de multas administrativas, para todos 
os tributos;

II – nos termos do Artigo 30, parágrafo 
1o.d, da Convenção, o Governo brasileiro não 
prestará assistência quanto à notificação para 
todos os tributos; e

III – nos termos do Artigo 30, parágrafo 
1o.e, da Convenção, o Governo brasileiro não 
permitirá que sejam feitas notificações por 
meio postal, conforme disposto no Artigo 17, 
parágrafo 3o.

Art. 2o Ao depositar a Carta de Ratificação à 
Convenção sobre Assistência Mútua Adminis-
trativa em Matéria Tributária, em 1o de junho 
de 2016, o Governo brasileiro fez as seguintes 
declarações:

I – para a República Federativa do Brasil, 
a Convenção cobrirá os seguintes tributos 
listados no Artigo 2o, parágrafo 1o, desse ato 
internacional (Anexo A da Convenção):

a) parágrafo 1o.a.i: Imposto sobre a Renda 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

b) parágrafo 1o.b.ii: Programa de Integração 
Social e Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público;

c) parágrafo 1o.b.iii.D: Imposto sobre os 
Produtos Industrializados; e

d) parágrafo 1o.b.iii.G: qualquer outro 
tributo administrado pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, observando o disposto 
no caput do parágrafo 1o.b.iii; e

II – a Autoridade Competente para a Re-
pública Federativa do Brasil é o Secretário 
da Receita Federal do Brasil (Anexo B da 
Convenção).

Art. 3o São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional atos que possam resultar em revisão 
do texto da Convenção e ajustes complemen-
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tares que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos 
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2016; 195o da Inde-
pendência e 128o da República.

MICHEL TEMER – José Serra – Henrique 
Meirelles

Decretado em 29/8/2016 e publicado no DOU de 
30/8/2016.

Anexo

Convenção sobre Assistência Mútua 
Administrativa em Matéria Tributária

Texto alterado pelas disposições constantes do Protocolo de alteração à Convenção sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Tributária que entrou em vigor em 1o de junho de 2011.

Preâmbulo

Os Estados Membros do Conselho da Europa 
e os países membros da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), signatários da presente Convenção;

Considerando que o desenvolvimento dos mo-
vimentos internacionais de pessoas, de capitais, 
de bens e de serviços – conquanto largamente 
benéfico em si mesmo – veio aumentar as 
possibilidades de elisão e evasão fiscal, exigin-
do assim uma cooperação crescente entre as 
autoridades tributárias;

Congratulando-se com todos os esforços de-
senvolvidos ao longo dos últimos anos, em 
nível internacional, quer a título bilateral quer 
a título multilateral, para combater a evasão e 
a elisão fiscais;

Considerando a necessidade da coordenação 
de esforços entre os Estados no sentido de 

incentivar todas as formas de assistência admi-
nistrativa em matéria de tributos de qualquer 
espécie, assegurando ao mesmo tempo a pro-
teção adequada dos direitos dos contribuintes;

Reconhecendo que a cooperação internacional 
pode desempenhar um papel importante, na 
medida em que facilita a correta determinação 
das obrigações tributárias e contribui para que 
os direitos do contribuinte sejam respeitados;

Considerando que os princípios fundamentais, 
em virtude dos quais toda e qualquer pessoa 
tem direito ao procedimento legal adequado 
com vista à determinação dos seus direitos e 
obrigações, devem ser reconhecidos em todos 
os Estados como sendo aplicáveis em matéria 
tributária, e que os Estados deveriam esforçar-
se no sentido de proteger os legítimos interesses 
dos contribuintes, inclusive quanto à proteção 
adequada contra a discriminação e a dupla 
tributação;
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Convencidos, pois, de que os Estados devem 
tomar medidas ou prestar informações, tendo 
em conta a necessidade de proteger o sigilo das 
informações, e bem assim os instrumentos in-
ternacionais relativos à proteção da privacidade 
e ao fluxo de dados de caráter pessoal;

Considerando que surgiu um novo ambiente 
de cooperação e que é desejável dispor de um 
instrumento multilateral que permita que o 
maior número de Estados se beneficie do novo 
ambiente de cooperação e, ao mesmo tempo, 
implemente os padrões internacionais mais 
elevados de cooperação no campo tributário;

Desejando celebrar uma Convenção sobre 
assistência mútua administrativa em matéria 
tributária,

Acordaram o seguinte:

CAPÍTULO I – Âmbito de Aplicação da 
Convenção

ARTIGO 1o – O Objeto da Convenção e 
Pessoas Visadas

1. Com ressalva do disposto no Capítulo IV, as 
Partes prestarão entre si assistência adminis-
trativa em matéria tributária. Esta assistência 
abrange, quando aplicável, as medidas tomadas 
por órgãos judiciais.

2. A assistência administrativa referida com-
preende:

a) a troca de informações, incluindo fiscali-
zações tributárias simultâneas e a participação 
em fiscalizações tributárias levadas a efeito no 
estrangeiro;

b) a cobrança de créditos tributários, incluindo 
as medidas cautelares; e

c) a notificação de documentos.

3. As Partes prestar-se-ão assistência adminis-
trativa, quer a pessoa em causa seja residente 

ou nacional de uma Parte, ou de qualquer 
outro Estado.

ARTIGO 2o – Tributos Visados

1. Esta Convenção aplica-se:

a) aos seguintes tributos:

i) tributos sobre a renda ou lucros,

ii) tributos sobre ganhos de capital que inci-
dem separadamente do tributo sobre a renda 
ou lucros,

iii) tributos sobre o patrimônio, estabelecidos 
por conta de uma Parte; e

b) aos seguintes tributos:

i) tributos sobre a renda, os lucros ou os ganhos 
de capital, ou sobre o patrimônio, estabelecidos 
por conta das subdivisões políticas ou autori-
dades locais de uma Parte,

ii) contribuições obrigatórias para a segurida-
de social pagáveis às administrações públicas 
ou aos organismos de seguridade social de 
direito público, e

iii) tributos de outras categorias, com exceção 
dos direitos aduaneiros, estabelecidos por conta 
de uma Parte, designadamente:

A) tributos sobre sucessões ou doações,

B) tributos sobre a propriedade imobiliária,

C) tributos sobre o consumo em geral, tais 
como tributos sobre o valor agregado ou sobre 
vendas,

D) tributos específicos sobre determinados 
bens e serviços, tais como aqueles sobre con-
sumos específicos (excise taxes),

E) tributos sobre a utilização ou a propriedade 
de veículos a motor,
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F) tributos sobre a utilização ou a propriedade 
de bens móveis, com exceção dos veículos a 
motor,

G) quaisquer outros tributos;

iv) tributos das categorias visadas na alínea 

iii) acima, estabelecidos por conta das subdi-
visões políticas ou autoridades locais de uma 
Parte.

2. Os tributos em vigor a que a presente Con-
venção se aplica são enunciados no Anexo A, 
de acordo com as categorias mencionadas no 
parágrafo 1o.

3. As Partes notificarão o Secretário-Geral do 
Conselho da Europa e o Secretário-Geral da 
OCDE (a seguir designados por “Depositários”) 
de qualquer alteração que deva ser introduzida 
no Anexo A, resultante de modificação feita na 
lista mencionada no parágrafo 2o. A referida 
alteração produzirá efeito no primeiro dia do 
mês seguinte ao termo de um prazo de três me-
ses a contar da data da recepção da notificação 
pelo Depositário.

4. A Convenção será igualmente aplicável, a 
contar da sua adoção, a quaisquer tributos de 
natureza idêntica ou similar que venham a ser 
estabelecidos num Estado Contratante após a 
entrada em vigor da Convenção relativamen-
te a essa Parte, em aditamento aos tributos 
existentes constantes do Anexo A ou em sua 
substituição. Nesse caso, a Parte interessada 
notificará um dos Depositários da introdução 
do tributo em questão.

CAPÍTULO II – Definições Gerais

ARTIGO 3o – Definições

1. Para efeitos da presente Convenção, a não 
ser que o contexto exija interpretação diferente:

a) as expressões “Estado requerente” e “Estado 
requerido” significam, respectivamente, qual-

quer Parte que solicite assistência administrati-
va em matéria tributária e qualquer Parte à qual 
essa assistência administrativa seja solicitada;

b) o termo “tributo” significa qualquer tributo 
ou contribuição para a seguridade social visa-
dos pela presente Convenção em conformidade 
com o disposto no Artigo 2o.

c) a expressão “crédito tributário” significa 
qualquer montante de tributo e bem assim os 
juros, multas administrativas e despesas de 
cobrança com ele conexas, que sejam devidos 
e ainda não tenham sido pagos;

d) a expressão “autoridade competente” sig-
nifica as pessoas e autoridades constantes do 
Anexo B;

e) o termo “nacionais”, relativamente a uma 
Parte, significa:

i) todas as pessoas físicas que tenham a nacio-
nalidade dessa Parte, e

ii) todas as pessoas jurídicas, sociedades de 
pessoas, associações e outras entidades consti-
tuídas de harmonia com a legislação em vigor 
nessa Parte.

Relativamente a uma Parte que apresente 
uma declaração para esse efeito, as expressões 
supramencionadas deverão ser entendidas no 
sentido das definições constantes do Anexo C.

2. Para efeitos da aplicação da Convenção por 
uma Parte, qualquer expressão não definida na 
Convenção terá, a não ser que o contexto exija 
interpretação diferente, o significado que lhe for 
atribuído pela legislação dessa Parte relativa aos 
tributos a que a Convenção se aplica.

3. As Partes notificarão a um dos Depositários 
qualquer alteração a ser feita nos Anexos B 
e C. A referida alteração produzirá efeito no 
primeiro dia do mês imediatamente a seguir 
ao termo de um prazo de três meses a contar 
da data de recepção da notificação pelo Depo-
sitário em questão.
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CAPÍTULO III – Formas de Assistência

SEÇÃO 1 – Troca de Informações

ARTIGO 4o – Disposições Gerais

1. De acordo com o disposto na presente Se-
ção, as Partes trocarão quaisquer informações 
previsivelmente relevantes para a adminis-
tração ou o cumprimento de suas legislações 
internas relativas aos tributos abrangidos pela 
presente Convenção.

2. (Suprimido)

3. Qualquer Parte pode indicar, mediante de-
claração dirigida a um dos Depositários, que, 
em conformidade com o seu direito interno, 
as autoridades respectivas podem informar os 
seus residentes ou nacionais antes de prestarem 
as informações que lhes digam respeito, nos 
termos do disposto nos Artigos 5o e 7o.

ARTIGO 5o – Troca de Informações a 
Pedido

1. A pedido do Estado requerente, o Estado 
requerido fornecer-lhe-á todas as informações 
visadas no Artigo 4o relativas a uma pessoa ou 
a uma transação determinada.

2. Se as informações disponíveis nos arquivos 
do Estado requerido não lhe permitirem dar 
cumprimento ao pedido de informações, esse 
Estado deverá tomar todas as medidas neces-
sárias a fim de fornecer ao Estado requerente 
as informações solicitadas.

ARTIGO 6o – Troca Automática de 
Informações

Relativamente a determinadas categorias de 
casos e de acordo com os procedimentos que 
estabeleçam de comum acordo, duas ou mais 
Partes procederão automaticamente à troca de 
informações referidas no Artigo 4o.

ARTIGO 7o – Troca Espontânea de 
Informações

1. Uma Parte fornecerá, sem pedido prévio, 
à outra Parte as informações de que tenha 
conhecimento, nas seguintes circunstâncias:

a) a primeira Parte mencionada tem razões 
para presumir que possa haver uma perda de 
receita tributária na outra Parte;

b) uma pessoa sujeita a tributação obtém, 
na primeira Parte mencionada, uma redução 
ou isenção de tributo suscetível de gerar uma 
majoração de tributo ou uma sujeição a tributo 
na outra Parte;

c) as transações comerciais entre uma pessoa 
sujeita a tributação em uma Parte e uma pessoa 
sujeita a tributação na outra Parte são conduzi-
das através de um ou mais países, de tal modo 
que daí pode resultar uma diminuição do 
tributo numa ou na outra Parte ou em ambas;

d) uma Parte tem razões para presumir que 
uma redução de tributo possa resultar de trans-
ferências fictícias de lucros no seio de grupos 
de empresas;

e) na sequência de informações fornecidas a 
uma Parte por outra Parte, a primeira Parte 
mencionada pôde recolher informações que 
se revelam de interesse para a determinação 
do tributo na outra Parte.

2. Cada Parte tomará as medidas e implemen-
tará os procedimentos necessários para que 
as informações visadas no parágrafo 1o sejam 
disponibilizadas com vista à comunicação à 
outra Parte.

ARTIGO 8o – Fiscalizações Tributárias 
Simultâneas

1. A pedido de uma delas, duas ou mais Partes 
consultar-se-ão com vista à determinação dos 
casos e procedimentos que devam ser objeto 
de fiscalização tributária simultânea. Cada 
uma das Partes decidirá se pretende, ou não, 
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participar de uma determinada fiscalização 
tributária simultânea.

2. Para efeitos da presente Convenção, por 
fiscalização tributária simultânea entende-se 
a fiscalização levada a cabo em virtude de um 
acordo nos termos do qual duas ou mais Partes 
concordam em fiscalizar simultaneamente, 
cada uma delas no respectivo território, a si-
tuação tributária de uma ou mais pessoas, que 
se revista de interesse comum ou relacionado, 
com vista à troca de informações relevantes 
assim obtidas.

ARTIGO 9o – Fiscalizações Tributárias no 
Exterior

1. A pedido da autoridade competente do 
Estado requerente, a autoridade competente 
do Estado requerido poderá autorizar repre-
sentantes da autoridade competente do Estado 
requerente a presenciarem a parte apropriada 
da fiscalização tributária no Estado requerido.

2. Se o pedido for aceito, a autoridade compe-
tente do Estado requerido dará conhecimento, 
logo que possível, à autoridade competente 
do Estado requerente da data e do local da 
fiscalização, da autoridade ou do funcionário 
encarregado dessa fiscalização, e bem assim 
dos procedimentos e condições exigidos pelo 
Estado requerido relativamente à realização da 
fiscalização. Todas as decisões relativas à reali-
zação da fiscalização tributária serão tomadas 
pelo Estado requerido.

3. Uma Parte poderá informar um dos Depo-
sitários de sua intenção de não aceitar, como 
regra geral, os pedidos referidos no parágrafo 
1o. Essa declaração poderá ser efetuada ou 
retirada em qualquer momento.

ARTIGO 10 – Informações Contraditórias

Se uma Parte obtiver de outra Parte informa-
ções sobre a situação tributária de uma pessoa 
que se lhe afigurem em contradição com as 
informações de que dispõe, comunicará o fato 
à Parte que tiver fornecido as informações.

SEÇÃO II – Assistência à Cobrança

ARTIGO 11 – Cobrança de Créditos 
Tributários

1. Com ressalva do disposto nos Artigos 14 e 
15, a pedido do Estado requerente, o Estado 
requerido procederá à cobrança dos créditos 
tributários do primeiro Estado mencionado 
como se se tratasse dos seus próprios créditos 
tributários.

2. O disposto no parágrafo 1o aplicar-se-á ape-
nas aos créditos tributários que sejam objeto 
de um instrumento que permita a respectiva 
execução no Estado requerente e, salvo se as 
Partes interessadas acordarem de outro modo, 
não sejam impugnados. Todavia, se o crédito 
disser respeito a uma pessoa que não for re-
sidente do Estado requerente, o disposto no 
parágrafo 1o aplicar-se-á apenas se o crédito 
não for passível de impugnação, salvo se as 
Partes interessadas acordarem de outro modo.

3. A obrigação da prestação de assistência 
com vista à cobrança de créditos tributários 
respeitantes a uma pessoa falecida ou ao seu 
espólio está limitada ao valor do espólio ou dos 
bens recebidos por cada um dos beneficiários 
do espólio, consoante o crédito seja cobrável 
do espólio ou dos respectivos beneficiários.

ARTIGO 12 – Medidas Cautelares

A pedido do Estado requerente, o Estado re-
querido tomará medidas cautelares com vista à 
cobrança de um montante de tributo, ainda que 
o crédito seja impugnado ou o título executivo 
ainda não tenha sido emitido.

ARTIGO 13 – Documentos Anexos ao 
Pedido

1. O pedido de assistência administrativa, 
apresentado nos termos desta Seção, será 
acompanhado por:

a) uma declaração atestando que o crédito 
tributário diz respeito a um tributo visado pela 
Convenção e, no que se refere à cobrança, com 
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ressalva do disposto no parágrafo 2o do artigo 
11, não é nem pode ser impugnado,

b) uma cópia oficial do título executivo do 
Estado requerente, e

c) qualquer outro documento exigido para 
efeitos de cobrança ou de medidas cautelares.

2. O título executivo do Estado requerente, se 
for o caso e em conformidade com as disposi-
ções em vigor no Estado requerido, será aceito, 
reconhecido, completado ou substituído logo 
que possível, a contar da data de recepção do 
pedido de assistência, por um título executivo 
no Estado requerido.

ARTIGO 14 – Prazos

1. As questões respeitantes aos prazos para 
além dos quais o crédito tributário não pode 
ser exigido serão reguladas pela legislação do 
Estado requerente. O pedido de assistência 
incluirá informações quanto ao prazo referido.

2. Os atos de cobrança realizados pelo Estado 
requerido na sequência de um pedido de assis-
tência e que, de acordo com a legislação deste 
Estado, teriam como efeito a suspensão ou a 
interrupção do prazo mencionado no parágrafo 
1o, terão o mesmo efeito face à legislação do Es-
tado requerente. O Estado requerido informará 
o Estado requerente sobre tais atos.

3. Em qualquer caso, o Estado requerido não 
é obrigado a dar cumprimento a um pedido de 
assistência que seja formulado depois de decor-
rido um período de 15 (quinze) anos a contar 
da data do título executivo original.

ARTIGO 15 – Privilégios

O crédito tributário para cuja cobrança é 
prestada assistência não se beneficiará, no 
Estado requerido, de nenhum dos privilégios 
especialmente conexos com os créditos tribu-
tários desse Estado, ainda que o processo de 
cobrança utilizado seja o mesmo aplicável aos 
seus próprios créditos tributários.

ARTIGO 16 – Pagamento Diferido

O Estado requerido poderá permitir o dife-
rimento ou o escalonamento do pagamento, 
se a sua legislação ou prática administrativa o 
permitirem em circunstâncias similares, de-
vendo, porém, informar previamente o Estado 
requerente.

SEÇÃO III – Notificação de Documentos

ARTIGO 17 – Notificação de Documentos

1. A pedido do Estado requerente, o Estado 
requerido notificará ao destinatário os docu-
mentos, incluindo os que digam respeito a deci-
sões judiciais, emanados do Estado requerente 
e que digam respeito a um tributo abrangido 
pela presente Convenção.

2. O Estado requerido procederá à notificação 
dos documentos:

a) de acordo com o procedimento previsto 
pela sua legislação interna relativa à notificação 
de documentos de natureza substancialmente 
similar;

b) na medida do possível, de acordo com um 
procedimento especial solicitado pelo Estado 
requerente, ou segundo o procedimento mais 
aproximado previsto pela respectiva legislação 
interna.

3. Uma Parte pode promover a notificação de 
um documento, diretamente, por via postal, a 
uma pessoa que se encontre dentro do território 
de outra Parte.

4. Nenhuma disposição da Convenção po-
derá ser interpretada no sentido de invalidar 
uma notificação de documentos efetuada por 
uma Parte em conformidade com a respectiva 
legislação.

5. Quando um documento é notificado nos 
termos do presente Artigo, não é exigida a 
respectiva tradução. Todavia, se for presumí-
vel que o destinatário não conhece a língua 
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na qual o documento está redigido, o Estado 
requerido promoverá a respectiva tradução ou 
um resumo na sua língua oficial ou numa das 
suas línguas oficiais. Alternativamente, poderá 
solicitar ao Estado requerente que o documento 
seja traduzido ou acompanhado de um resumo 
numa das línguas oficiais do Estado requerido, 
do Conselho da Europa ou da OCDE.

CAPÍTULO IV – Disposições Comuns às 
Diversas Formas de Assistência

ARTIGO 18 – Informações a Serem 
Prestadas pelo Estado Requerente

1. Um pedido de assistência indicará, quando 
for o caso:

a) a autoridade ou agência que originou o 
pedido formulado pela autoridade competente;

b) o nome, endereço ou quaisquer outros ele-
mentos que possibilitem a identificação da pes-
soa relativamente à qual o pedido é formulado;

c) no caso de um pedido de informação, a 
forma como o Estado requerente deseja rece-
ber a informação de modo a satisfazer às suas 
necessidades;

d) no caso de um pedido de assistência para 
fins de cobrança ou de medidas cautelares, a 
natureza do crédito tributário, os elementos 
constitutivos do crédito e os bens sobre os quais 
a cobrança pode ser efetuada;

e) no caso de um pedido de notificação de do-
cumentos, a natureza e o objeto do documento 
a notificar;

f) se o pedido é conforme com a legislação e 
a prática administrativa do Estado requerente 
e se se justifica face às exigências do Artigo 21, 
parágrafo 2o, alínea g).

2. O Estado requerente comunicará ao Estado 
requerido quaisquer outras informações rele-
vantes relativas ao pedido de assistência logo 
que tenha conhecimento das mesmas.

ARTIGO 19 – (Suprimido)

ARTIGO 20 – Resposta ao Pedido de 
Assistência

1. Se o pedido de assistência for atendido, o Es-
tado requerido informará o Estado requerente, 
logo que possível, sobre as medidas tomadas 
e bem assim sobre o resultado da assistência 
prestada.

2.  Se o pedido for rejeitado, o Estado reque-
rido informará ao Estado requerente logo que 
possível, indicando os motivos da rejeição.

3. No caso de um pedido de informação, se o 
Estado requerente tiver especificado a forma 
como deseja receber a informação e o Estado 
requerido estiver apto a fazê-lo, esse Estado 
prestará a informação segundo a forma soli-
citada.

ARTIGO 21 – Proteção das Pessoas e Limites 
à Obrigatoriedade de Prestação de Assistência

1. Nenhuma disposição da presente Conven-
ção poderá afetar os direitos e as salvaguardas 
garantidos às pessoas pela legislação ou pela 
prática administrativa do Estado requerido.

2. Salvo no que diz respeito ao Artigo 14, as 
disposições da presente Convenção não pode-
rão ser interpretadas no sentido de impor ao 
Estado requerido a obrigação de:

a) tomar medidas em desacordo com sua 
legislação ou sua prática administrativa, ou 
com a legislação ou a prática administrativa do 
Estado requerente;

b) tomar medidas que sejam contrárias à or-
dem pública;

c) fornecer informações que não possam ser 
obtidas com base na sua própria legislação 
ou prática administrativa, ou na legislação ou 
prática administrativa do Estado requerente;

d) fornecer informações suscetíveis de revelar 
um segredo comercial, industrial, profissional 
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ou um processo comercial, ou informações 
cuja divulgação seja contrária à ordem pública;

e) prestar assistência administrativa, se e na 
medida em que se considere que a tributação do 
Estado requerente é contrária aos princípios tri-
butários geralmente aceitos, ou às disposições 
de uma convenção destinada a evitar a dupla 
tributação ou de qualquer outra convenção 
celebrada com o Estado requerente;

f ) prestar assistência administrativa tendo 
em vista a implementação ou o cumprimento 
de uma disposição da legislação tributária do 
Estado requerente, ou a satisfação de uma obri-
gação conexa, que seja discriminatória face a 
um nacional do Estado requerido em confronto 
com um nacional do Estado requerente em 
idênticas circunstâncias;

g) prestar assistência administrativa, se o Esta-
do requerente não tiver esgotado todas as me-
didas razoáveis previstas pela sua legislação ou 
prática administrativa, salvo se o recurso a tais 
medidas causar dificuldades desproporcionais;

h) prestar assistência à cobrança nos casos 
em que os encargos administrativos para esse 
Estado sejam claramente desproporcionais face 
aos benefícios que possam ser obtidos pelo 
Estado requerente.

3. Se o Estado requerente solicitar informações 
ao abrigo da presente Convenção, o Estado 
requerido recorrerá aos poderes de que dispõe 
para obter as informações solicitadas, mesmo 
que o Estado requerido não necessite dessas 
informações para os seus próprios fins tributá-
rios. A obrigação constante do período anterior 
está sujeita aos limites previstos na presente 
Convenção, mas tais limites, designadamente 
os limites previstos nos parágrafos 1o e 2o, não 
devem, em caso algum, ser interpretados no 
sentido de permitir que o Estado requerido se 
recuse a prestar tais informações pelo simples 
fato de essas informações não se revestirem de 
interesse para si, no âmbito interno.

4. As disposições da presente Convenção, de-
signadamente o disposto nos parágrafos 1o e 2o, 

não poderão em caso algum ser interpretadas 
no sentido de permitir que o Estado requerido 
se recuse a prestar informações unicamente 
porque essas são detidas por um banco, outra 
instituição financeira, um mandatário ou por 
uma pessoa agindo na qualidade de agente ou 
fiduciário, ou porque essas informações são 
conexas com os direitos de propriedade de 
uma pessoa.

ARTIGO 22 – Sigilo

1. Quaisquer informações obtidas por uma 
Parte nos termos da presente Convenção serão 
consideradas sigilosas e protegidas do mesmo 
modo que as informações obtidas com base 
na legislação interna dessa Parte e, na medida 
necessária para garantir o nível necessário de 
proteção de dados de caráter pessoal, em con-
formidade com as salvaguardas exigidas por 
força da legislação interna da Parte que presta 
as informações e por ela especificadas.

2. Em qualquer caso, as referidas informações 
só poderão ser comunicadas às pessoas ou 
autoridades (incluindo tribunais e órgãos de 
administração ou supervisão) encarregadas 
do lançamento, arrecadação, ou cobrança dos 
tributos dessa Parte, ou dos procedimentos de 
execução ou persecução, ou das decisões de 
recursos relativos a esses tributos, ou da su-
pervisão das atividades precedentes. Apenas as 
pessoas ou autoridades referidas acima poderão 
utilizar essas informações e exclusivamente 
para os fins acima mencionados. Não obstante 
o disposto no parágrafo 1o, essas informações 
poderão ser reveladas no decurso de audiências 
públicas de tribunais ou em decisões judiciais 
relativas a esses tributos.

3. Se uma Parte tiver formulado uma reserva 
nos termos previstos na alínea a) do parágra-
fo 1o do Artigo 30, qualquer outra Parte que 
obtenha informações da primeira Parte men-
cionada não poderá utilizá-las para efeitos de 
um tributo incluído numa categoria objeto de 
reserva. De igual modo, a Parte que formulou a 
reserva não poderá utilizar, para efeitos de um 
tributo incluído na categoria objeto de reserva, 
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as informações obtidas nos termos do disposto 
na presente Convenção.

4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1o, 
2o e 3o, as informações obtidas por uma Parte 
poderão ser utilizadas para outros fins, quando 
a utilização de tais informações para esses fins 
seja possível, de acordo com a legislação da 
Parte que forneceu as informações, e a auto-
ridade competente dessa Parte autorize essa 
utilização. As informações fornecidas por uma 
Parte a outra Parte podem ser transmitidas por 
esta a uma terceira Parte, sujeita a autorização 
prévia da autoridade competente da primeira 
Parte mencionada.

ARTIGO 23 – Procedimentos Judiciais

1. As ações relativas às medidas tomadas pelo 
Estado requerido de acordo com o disposto na 
presente Convenção serão instauradas apenas 
na instância competente desse Estado.

2. As ações relativas às medidas tomadas pelo 
Estado requerente de acordo com o disposto na 
presente Convenção, particularmente aquelas 
que, em matéria de cobrança, dizem respeito 
à existência ou ao montante do crédito tribu-
tário ou ao título executivo, serão instauradas 
apenas na instância competente desse Estado. 
Se tal ação for instaurada, o Estado requerente 
informará imediatamente o Estado requerido, 
que suspenderá a ação enquanto aguarda a deci-
são da instância em questão. Todavia, o Estado 
requerido, se o Estado requerente o solicitar, 
tomará medidas cautelares para resguardar a 
cobrança. O Estado requerido poderá também 
ser informado sobre tal ação por qualquer 
pessoa interessada. Quando do recebimento 
da informação em causa, o Estado requerido 
consultará, se necessário, o Estado requerente 
sobre a matéria.

3. Assim que tenha sido pronunciada sentença 
definitiva sobre a ação instaurada, o Estado 
requerido ou o Estado requerente, consoante 
o caso, notificará o outro Estado da decisão 
proferida e as respectivas implicações quanto 
ao pedido de assistência.

CAPÍTULO V – Disposições Especiais

ARTIGO 24 – Implementação da Convenção

1. As Partes comunicar-se-ão, através das res-
pectivas autoridades competentes, tendo em 
vista a implementação da presente Convenção. 
As autoridades competentes poderão comuni-
car-se diretamente para este efeito e autorizar 
as autoridades a elas subordinadas a agir em 
seu nome. As autoridades competentes de duas 
ou mais Partes poderão estabelecer de comum 
acordo o modo de aplicação da Convenção.

2. Quando o Estado requerido considerar que 
a aplicação da presente Convenção, num caso 
concreto, poderia ter consequências sérias 
e indesejáveis, as autoridades competentes 
do Estado requerido e do Estado requerente 
consultar-se-ão e esforçar-se-ão por resolver a 
situação através de acordo mútuo.

3. Um órgão coordenador constituído por re-
presentantes das autoridades competentes das 
Partes acompanhará, sob a égide da OCDE, a 
implementação da Convenção e bem assim o 
seu desenvolvimento. Para este efeito, o órgão 
de coordenação recomendará qualquer medi-
da suscetível de contribuir ainda mais para a 
consecução dos objetivos gerais da Convenção. 
Particularmente, deverá agir como um fórum 
para o estudo de novos métodos e procedi-
mentos tendentes a incrementar a cooperação 
internacional em matéria tributária e, se for o 
caso, poderá recomendar revisões ou emendas 
à Convenção. Os Estados que assinaram, mas 
ainda não ratificaram, aceitaram ou aprovaram 
a Convenção, poderão fazer-se representar 
nas reuniões do órgão de coordenação como 
observadores.

4. Uma Parte pode solicitar ao órgão de 
coordenação a emissão de pareceres quanto à 
interpretação das disposições da Convenção.

5. Se se suscitarem dificuldades ou dúvidas 
entre duas ou mais Partes quanto à imple-
mentação ou à interpretação da Convenção, 
as autoridades competentes dessas Partes es-
forçar-se-ão por resolver a questão através de 
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acordo amigável. O entendimento acordado 
será comunicado ao órgão coordenador.

6. O Secretário-Geral da OCDE informará 
as Partes e os Estados signatários que ainda 
não ratificaram, aceitaram ou aprovaram a 
Convenção sobre os pareceres emitidos pelo 
órgão de coordenação em conformidade com 
o disposto no parágrafo 4o e nos acordos de 
procedimento amigável celebrados nos termos 
do parágrafo 5o.

ARTIGO 25 – Línguas

Os pedidos de assistência e as respectivas res-
postas serão redigidos numa das línguas oficiais 
da OCDE e do Conselho da Europa ou em 
qualquer outra língua acordada bilateralmente 
entre as Partes interessadas.

ARTIGO 26 – Custos

Salvo se as Partes interessadas acordarem de 
outro modo, por via bilateral:

a) os custos ordinários incorridos em conexão 
com a prestação de assistência ficarão a cargo 
do Estado requerido;

b) os custos extraordinários incorridos em 
conexão com a prestação de assistência ficarão 
a cargo do Estado requerente.

CAPÍTULO VI – Disposições Finais

ARTIGO 27 – Outros Acordos 
Internacionais

1. As possibilidades de assistência proporcio-
nadas pela presente Convenção não limitarão 
nem serão limitadas pelas que decorram de 
acordos internacionais celebrados ou que ve-
nham a ser celebrados entre as Partes interes-
sadas ou de outros instrumentos que respeitem 
à cooperação em matéria tributária.

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1o, as 
Partes que sejam Estados Membros da União 
Europeia poderão aplicar, nas suas relações 

recíprocas, as modalidades de assistência pro-
porcionadas pela Convenção, na medida em 
que permitam uma cooperação mais ampla 
do que as modalidades previstas pelas regras 
aplicáveis da União Europeia.

ARTIGO 28 – Assinatura e Entrada em 
Vigor da Convenção

1. A presente Convenção estará aberta para 
assinatura pelos Estados Membros do Conselho 
da Europa e pelos países membros da OCDE. 
Está sujeita a ratificação, aceitação ou aprova-
ção. Os instrumentos de ratificação, aceitação 
ou aprovação serão depositados junto de um 
dos Depositários.

2. A presente Convenção entrará em vigor no 
primeiro dia do mês seguinte ao termo de um 
período de três meses a contar da data na qual 
cinco Estados tenham manifestado o seu con-
sentimento no sentido da respectiva vinculação 
à Convenção em conformidade com o disposto 
no parágrafo 1.

3. No que diz respeito a qualquer Estado Mem-
bro do Conselho da Europa ou país membro 
da OCDE que manifeste posteriormente o 
seu consentimento no sentido da respectiva 
vinculação à Convenção, esta entrará em vigor 
no primeiro dia do mês seguinte ao termo de 
um período de três meses a contar da data de 
depósito do instrumento de ratificação, aceita-
ção ou aprovação.

4. Qualquer Estado Membro do Conselho da 
Europa ou qualquer país membro da OCDE 
que se torne Parte da Convenção após a entrada 
em vigor do Protocolo que altera a presente 
Convenção, aberto para assinatura em 27 de 
maio de 2010 (o “Protocolo de 2010”), será uma 
Parte da Convenção conforme alterada por esse 
Protocolo, salvo se manifestar intenção diferen-
te mediante notificação, por escrito, dirigida a 
um dos Depositários.

5. Após a entrada em vigor do Protocolo de 
2010, qualquer Estado não membro do Con-
selho da Europa ou da OCDE pode solicitar 
que lhe seja endereçado convite com vista à 
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assinatura e à ratificação da presente Conven-
ção conforme alterada pelo Protocolo de 2010. 
Qualquer pedido neste sentido deverá ser diri-
gido a um dos Depositários, que o transmitirá 
às Partes. O Depositário informará igualmente 
o Comitê de Ministros do Conselho da Europa 
e o Conselho da OCDE. A decisão de convidar 
os Estados que solicitem tornar-se Partes da 
presente Convenção será tomada mediante 
consenso das Partes da Convenção, por meio 
do órgão de coordenação. Relativamente a cada 
Estado que ratifique a Convenção conforme 
alterada pelo Protocolo de 2010, nos termos 
do presente parágrafo, a presente Convenção 
entrará em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte ao termo de um período de três meses 
a contar da data de depósito do instrumento 
de ratificação junto de um dos Depositários.

6. As disposições da presente Convenção, 
conforme alterada pelo Protocolo de 2010, pro-
duzirão efeitos no que diz respeito à assistência 
administrativa abrangendo os exercícios fiscais 
com início em ou após 1 de janeiro do ano se-
guinte àquele em que a Convenção, conforme 
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em 
vigor no que diz respeito a uma das Partes ou, 
na ausência de exercício fiscal, serão aplicáveis à 
assistência administrativa respeitante a obriga-
ções fiscais geradas em ou após 1 de janeiro do 
ano seguinte àquele em que a Convenção, con-
forme alterada pelo Protocolo de 2010, entrar 
em vigor no que diz respeito a uma das Partes. 
Duas ou mais Partes poderão acordar que a 
Convenção, conforme alterada pelo Protocolo 
de 2010, produzirá efeitos no que diz respeito 
à assistência administrativa relativa a exercícios 
fiscais ou a obrigações tributárias anteriores.

7. Não obstante o disposto no parágrafo 6o, as 
disposições da presente Convenção, conforme 
alterada pelo Protocolo de 2010, produzirão 
efeitos a partir da data da sua entrada em vi-
gor em relação a uma Parte, no que respeita a 
questões tributárias que envolvam uma conduta 
intencional passível de ação penal por força do 
direito penal da Parte requerente, relativamente 
a exercícios fiscais ou a obrigações tributárias 
anteriores.

ARTIGO 29 – Aplicação Territorial da 
Convenção

1. No momento da assinatura ou do depósi-
to do respectivo instrumento de ratificação, 
aceitação ou aprovação, cada Estado poderá 
especificar qual o território ou territórios a que 
a presente Convenção se aplica.

2. Qualquer Estado poderá, em qualquer data 
posterior, mediante declaração dirigida a um 
dos Depositários, tornar a aplicação da presente 
Convenção extensiva a qualquer outro territó-
rio especificado na declaração. No que respeita 
ao referido território, a Convenção entrará em 
vigor no primeiro dia do mês seguinte ao termo 
de um período de três meses a contar da data 
de recepção da declaração pelo Depositário.

3. Qualquer declaração feita nos termos de 
um dos dois parágrafos precedentes poderá ser 
suspensa, no que respeita a qualquer território 
especificado na referida declaração, mediante 
notificação dirigida a um dos Depositários. A 
suspensão produzirá efeito no primeiro dia do 
mês seguinte ao termo de um período de três 
meses a contar da data de recepção da notifi-
cação pelo Depositário.

ARTIGO 30 – Reservas

1. No momento da assinatura ou do depósi-
to do respectivo instrumento de ratificação, 
aceitação ou aprovação, ou em qualquer data 
posterior, qualquer Estado poderá declarar que 
se reserva o direito de:

a) não prestar qualquer forma de assistência 
em relação aos tributos de outras Partes incluí-
dos numa das categorias enunciadas na alínea 
b) do parágrafo 1o do Artigo 2o, desde que a 
referida Parte não tenha incluído no Anexo 
A da Convenção nenhum dos seus próprios 
tributos dessa categoria;

b) não prestar assistência em matéria de 
execução de créditos tributários, ou de multas 
administrativas, em relação a todos os tributos 
ou em relação apenas aos tributos de uma ou 
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de mais categorias enunciadas no parágrafo 1o 
do Artigo 2o;

c) não prestar assistência relativamente a 
qualquer crédito tributário existente à data da 
entrada em vigor da Convenção nesse Estado, 
ou, se tiver sido previamente formulada uma 
reserva nos termos do disposto na alínea a) ou 
na alínea b), à data da suspensão da referida 
reserva em relação aos tributos da categoria 
em questão;

d) não prestar assistência em matéria de noti-
ficação de documentos em relação a todos os 
tributos, ou apenas em relação aos tributos de 
uma ou mais categorias enunciadas no pará-
grafo 1o do Artigo 2o;

e) não aceitar as notificações por via postal, 
de acordo com o disposto no parágrafo 3o do 
Artigo 17;

f) aplicar o disposto no parágrafo 7o do Artigo 
28 exclusivamente no caso de assistência admi-
nistrativa que abranja os exercícios fiscais com 
início em ou após 1 de janeiro do terceiro ano 
anterior àquele em que Convenção, conforme 
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em 
vigor no que diz respeito a uma Parte, ou, na au-
sência de exercício fiscal, no caso de assistência 
administrativa relativa a obrigações tributárias 
geradas em ou após 1o de janeiro do terceiro ano 
anterior àquele em que a Convenção, conforme 
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em 
vigor no que diz respeito a uma Parte.

2. Não será admitida qualquer outra reserva.

3. Após a entrada em vigor da Convenção em 
relação a uma Parte, essa Parte poderá formular 
uma ou mais reservas mencionadas no parágra-
fo 1o, que não tenha formulado no momento 
da ratificação, aceitação ou aprovação. Tais 
reservas entrarão em vigor no primeiro dia do 
mês seguinte ao termo de um período de três 
meses a contar da data de recepção da reserva 
por um dos Depositários.

4. Qualquer Parte que tenha formulado uma 
reserva nos termos dos parágrafos 1o e 3o pode-

rá suspendê-la, total ou parcialmente, mediante 
notificação dirigida a um dos Depositários. A 
suspensão produzirá efeito na data de recepção 
da notificação pelo Depositário.

5. Uma Parte que tenha formulado uma reser-
va relativamente a uma disposição da presente 
Convenção não poderá requerer a aplicação 
dessa disposição por outra Parte. Todavia, se 
a reserva for parcial, poderá requerer a apli-
cação da disposição nos termos da respectiva 
aceitação.

ARTIGO 31 – Denúncia

1. Qualquer Parte poderá denunciar a presente 
Convenção, a qualquer momento, mediante 
notificação dirigida a um dos Depositários.

2. A denúncia produzirá efeito no primeiro 
dia do mês seguinte ao termo de um período 
de três meses a contar da data de recepção da 
notificação pelo Depositário.

3. A Parte que denunciar a presente Convenção 
manter-se-á vinculada ao disposto no Artigo 22 
enquanto permanecerem na sua posse quais-
quer documentos ou informações obtidos sob 
a Convenção.

ARTIGO 32 – Depositários e Suas Funções

1. O Depositário, junto do qual tenha sido 
levado a efeito um ato, uma notificação ou uma 
comunicação, notificará aos Estados Membros 
do Conselho da Europa e aos países membros 
da OCDE e a qualquer Parte da presente Con-
venção:

a) qualquer assinatura;

b) o depósito de qualquer instrumento de 
ratificação, aceitação ou aprovação;

c) a data de entrada em vigor da presente 
Convenção em conformidade com o disposto 
nos Artigos 28 e 29;

d) qualquer declaração formulada por força 
do disposto no parágrafo 3o do Artigo 4o ou 
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do parágrafo 3o do Artigo 9o e a suspensão da 
referida declaração;

e) qualquer reserva formulada por força do 
disposto no Artigo 30 e a suspensão de qualquer 
reserva efetuada de acordo com o disposto no 
parágrafo 4o do Artigo 30;

f) qualquer notificação recebida por força do 
disposto nos parágrafos 3o ou 4o do Artigo 2o, 
no parágrafo 3o do Artigo 3o, no Artigo 29 ou 
no parágrafo 1o do Artigo 31;

g) qualquer outro ato, notificação ou comuni-
cação relativos à presente Convenção.

2. O Depositário que receba uma comunicação 
ou que efetue uma notificação em conformida-
de com o disposto no parágrafo 1o informará 
imediatamente o outro Depositário.

EM TESTEMUNHO DO QUAL, os signatários, 
devidamente autorizados para tanto, assinaram 
a presente Convenção.

FEITO EM Estrasburgo, em 25 de janeiro de 
1988, em inglês e francês, sendo os dois textos 
igualmente autênticos, em dois exemplares, 
um dos quais será depositado nos arquivos do 
Conselho da Europa e o outro nos arquivos 
da OCDE. Os Secretários Gerais do Conse-
lho da Europa e da OCDE entregarão cópias 
autenticadas a cada um dos Estados Membros 
do Conselho da Europa e dos países membros 
da OCDE.

Anexo A – Tributos em relação aos quais a 
Convenção se aplica

(Parágrafo 2o do artigo 2o da Convenção)

Anexo B – Autoridades competentes

(Parágrafo 1o do artigo 3o da Convenção)

Anexo C – Definição do termo “nacional” para 
efeitos da Convenção

(Parágrafo 1o do artigo 3o da Convenção)
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Decreto no 8.638/2016
Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 
VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituída a Política de Gover-
nança Digital para os órgãos e as entidades da 
administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, com as seguintes finalidades:

I – gerar benefícios para a sociedade me-
diante o uso da informação e dos recursos de 
tecnologia da informação e comunicação na 
prestação de serviços públicos;

II – estimular a participação da sociedade 
na formulação, na implementação, no moni-
toramento e na avaliação das políticas públicas 
e dos serviços públicos disponibilizados em 
meio digital; e

III – assegurar a obtenção de informações 
pela sociedade, observadas as restrições legal-
mente previstas.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-
se:

I – autosserviço – serviço público disponi-
bilizado em meio digital que pode ser utilizado 
pelo próprio cidadão, sem auxílio do órgão ou 
da entidade ofertante do serviço;

II – dados em formato aberto – dados re-
presentados em meio digital em um formato 
sobre o qual nenhuma organização tenha 
controle exclusivo, passíveis de utilização por 
qualquer pessoa;

III – governança digital – a utilização pelo 
setor público de recursos de tecnologia da 
informação e comunicação com o objetivo de 
melhorar a disponibilização de informação e 
a prestação de serviços públicos, incentivar 
a participação da sociedade no processo de 
tomada de decisão e aprimorar os níveis de 

responsabilidade, transparência e efetividade 
do governo;

IV – Plano Diretor de Tecnologia da In-
formação e Comunicação – instrumento de 
diagnóstico, planejamento e gestão dos recur-
sos e processos de tecnologia da informação 
e comunicação, com o objetivo de atender às 
necessidades finalísticas e de informação de 
órgão ou entidade para determinado período;

V – rede de conhecimento – associação de 
indivíduos constituída para permitir a intera-
ção, o debate, a criação, o aprimoramento e a 
disseminação de conhecimento sobre assuntos 
relativos à governança digital e a temas corre-
latos; e

VI – tecnologia da informação e comunica-
ção – ativo estratégico que apoia processos de 
negócios institucionais, mediante a conjugação 
de recursos, processos e técnicas utilizados para 
obter, processar, armazenar, disseminar e fazer 
uso de informações.

Art. 3o A Política de Governança Digital ob-
servará os seguintes princípios:

I – foco nas necessidades da sociedade;
II – abertura e transparência;
III – compartilhamento da capacidade de 

serviço;
IV – simplicidade;
V – priorização de serviços públicos dispo-

nibilizados em meio digital;
VI – segurança e privacidade;
VII – participação e controle social;
VIII – governo como plataforma; e
IX – inovação.

Art. 4o O planejamento e a execução de 
programas, projetos e processos relativos à 
governança digital pelos órgãos e pelas enti-
dades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão observar as 
seguintes diretrizes:
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I – o autosserviço será a forma prioritária de 
prestação de serviços públicos disponibilizados 
em meio digital;

II – serão oferecidos canais digitais de 
participação social na formulação, na imple-
mentação, no monitoramento e na avaliação 
das políticas públicas e dos serviços públicos 
disponibilizados em meio digital;

III – os dados serão disponibilizados em for-
mato aberto, amplamente acessível e utilizável 
por pessoas e máquinas, assegurados os direitos 
à segurança e à privacidade;

IV – será promovido o reuso de dados 
pelos diferentes setores da sociedade, com o 
objetivo de estimular a transparência ativa de 
informações, prevista no art. 3o e no art. 8o da 
Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; e

V – observadas as disposições da Lei 
no  12.527, de 2011, será implementado o 
compartilhamento de dados entre os órgãos e 
as entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, sempre que 
houver necessidade de simplificar a prestação 
de serviços à sociedade.

Parágrafo único. As soluções de tecnologia 
da informação e comunicação desenvolvidas 
ou adquiridas pelos órgãos e pelas entidades da 
administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional observarão o disposto nos incisos 
I a V do caput deste artigo.

Art. 5o O Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão editará a Estratégia de 
Governança Digital – EGD da administração 
pública federal, documento que definirá os ob-
jetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as 
iniciativas da Política de Governança Digital e 
norteará programas, projetos, serviços, sistemas 
e atividades a ela relacionados.

Parágrafo único. O período de vigência da 
EGD coincidirá com o prazo de vigência do 
Plano Plurianual – PPA.

Art. 6o Para a formulação da EGD, serão 
considerados:

I – o alinhamento com as políticas públicas 
e os programas do Governo federal, com o 
objetivo de identificar oportunidades que pos-
sam ser alavancadas pelo uso de tecnologia da 
informação e comunicação; e

II – a ampla participação da sociedade e 
dos órgãos e das entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 7o A formulação, o monitoramento, a 
avaliação e a revisão da EGD serão coordenados 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, com participação de suas unidades 
que atuam como órgão central dos sistemas 
estruturantes do Poder Executivo federal.

Art. 8o Para contribuir com o alcance dos 
objetivos estabelecidos na EGD, os órgãos e 
as entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional elaborarão:

I – Plano Diretor de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação ou instrumento equivalente 
de planejamento de tecnologia da informação 
e comunicação; e

II – instrumento de planejamento de se-
gurança da informação e comunicação e de 
segurança cibernética.

Parágrafo único. Os instrumentos de plane-
jamento de que tratam os incisos I e II do caput 
serão atualizados para atender as disposições 
da EGD em vigor.

Art. 9o Os órgãos e as entidades da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e 
fundacional deverão manter um Comitê de 
Governança Digital, ou estrutura equivalente, 
para deliberar sobre os assuntos relativos à 
Governança Digital, composto por, no mínimo:

I – um representante da Secretaria Executi-
va ou da unidade equivalente do órgão ou da 
entidade, que o presidirá;

II – um representante de cada unidade fina-
lística do órgão ou da entidade; e

III – o titular da unidade de tecnologia da 
informação e comunicação do órgão ou da 
entidade.

Parágrafo único. Os membros do Comitê ou 
da estrutura equivalente referidos nos incisos 
I e II do caput deverão ser ocupantes de cargo 
de provimento em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores, de nível 5 ou 
equivalente, ou de cargo de hierarquia superior.

Art. 10. A edição dos instrumentos de pla-
nejamento de que trata o art.  8o dependerá 
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de prévia manifestação favorável do Comitê 
de Governança Digital ou da estrutura equi-
valente.

Art. 11. Os trabalhos do Comitê de Governan-
ça Digital ou da estrutura equivalente observa-
rão as proposições das redes de conhecimento.

Art. 12. O Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão estabelecerá redes de conheci-
mento sobre assuntos relativos à Governança 
Digital e a temas correlatos, as quais terão como 
finalidades:

I – gerar, compartilhar e disseminar conhe-
cimento e experiências;

II – formular propostas de padrões, políticas, 
guias e manuais;

III – discutir sobre os desafios enfrentados 
e as possibilidades de ação; e

IV – prospectar novas tecnologias para 
facilitar a prestação de serviços públicos dispo-
nibilizados em meio digital, o fornecimento de 
informações e a participação social por meios 
digitais.

§ 1o As redes de conhecimento serão abertas 
à participação de qualquer cidadão interessado.

§ 2o A mediação, a criação dos espaços de 
diálogo e a manutenção de um repositório de 
informações das redes de conhecimento ficarão 
a cargo do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

Art. 13. O Decreto no 6.932, de 11 de agosto 
de 2009, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 4o No âmbito da administração 
pública federal, os órgãos e as entidades 
gestores de base de dados oficial colocarão 
à disposição dos órgãos e entidades públicos 
interessados as orientações para acesso às in-
formações constantes dessas bases de dados, 
observadas as disposições legais aplicáveis.”

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados:
I – o Decreto de 18 de outubro de 2000, 

que cria, no âmbito do Conselho de Governo, 
o Comitê Executivo do Governo Eletrônico; e

II – o Decreto de 29 de outubro de 2003, que 
institui Comitês Técnicos do Comitê Executivo 
do Governo Eletrônico.

Brasília, 15 de janeiro de 2016; 195o da Inde-
pendência e 128o da República.

DILMA ROUSSEFF – Valdir Moysés Simão

Decretado em 15/1/2016 e publicado no DOU de 
18/1/2016.
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Decreto no 8.414/2015
Institui o Programa Bem Mais Simples Brasil e cria o Conselho Deliberativo e o Comitê Gestor do 
Programa.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 
VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Programa Bem Mais 
Simples Brasil, com a finalidade de simplificar 
e agilizar a prestação dos serviços públicos e de 
melhorar o ambiente de negócios e a eficiência 
da gestão pública.

Art. 2o São objetivos do Programa Bem Mais 
Simples Brasil:

I – simplificar e agilizar o acesso do cidadão, 
das empresas e das entidades sem fins lucrativos 
aos serviços e informações públicos;

II – promover a prestação de informações e 
serviços públicos por meio eletrônico;

III – reduzir formalidades e exigências na 
prestação de serviços públicos;

IV – promover a integração dos sistemas de 
informação pelos órgãos públicos para oferta 
de serviços públicos;

V – celebrar o “Pacto Bem Mais Simples 
Brasil” com os demais Poderes da União e com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e

VI – modernizar a gestão interna da admi-
nistração pública.

§ 1o O Programa Bem Mais Simples Brasil 
deverá contemplar a atuação integrada e sistê-
mica na prestação de serviços públicos, com a 
aplicação de soluções tecnológicas que visem a 
simplificar processos e procedimentos de aten-
dimento ao cidadão, às empresas e às entidades 
sem fins lucrativos, mediante a utilização de 
linguagem simples e compreensível.

§ 2o O Programa observará as diretrizes 
previstas no art. 1o do Decreto no 6.932, de 11 
de agosto de 2009.

§ 3o O Programa será implementado de 
forma a garantir a integração com outras ações 

e programas desenvolvidos no âmbito do Poder 
Executivo federal.

Art. 3o Fica criado o Conselho Deliberativo 
do Programa Bem Mais Simples Brasil, ao qual 
compete formular, monitorar e avaliar as ações 
do Programa e definir estratégias de articula-
ção com os demais Poderes da União e com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.1

§ 1o O Conselho Deliberativo será presidido 
por cidadão de livre designação pelo Presidente 
da República e composto pelos titulares dos 
seguintes órgãos:

I – Secretaria de Governo da Presidência 
da República;

II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão;
IV – Ministério da Justiça;
V – Ministério da Fazenda; e
VI – Controladoria-Geral da União.
§ 2o Quando as ações do Programa en-

volverem matérias de competência de outros 
Ministérios, o coordenador do Conselho Deli-
berativo convidará os respectivos titulares para 
participarem das reuniões.

§ 3o Poderão ainda ser convidados para as 
reuniões do Conselho Deliberativo os titulares 
de órgãos e entidades dos demais Poderes da 
União e da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal, em especial o 
Presidente do Tribunal de Contas da União, o 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, o 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério 
Público e o Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral.

§ 4o Os Ministros de Estado titulares do 
Conselho Deliberativo serão substituídos em 
suas ausências ou impedimentos pelos respec-
tivos Secretários-Executivos.

1 Decreto no 8.579/2015.
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Art. 4o Fica criado o Comitê Gestor do Progra-
ma Bem Mais Simples Brasil, instância diretiva 
do Programa, com as seguintes competências:2

I – cumprir as orientações do Conselho 
Deliberativo;

II – definir os eixos temáticos de atuação 
do Programa;

III – definir, monitorar e avaliar a execução 
das ações a serem desenvolvidas no âmbito do 
Programa;

IV – promover a articulação necessária à 
execução de ações conjuntas no âmbito do Po-
der Executivo federal, com os demais Poderes 
da União e com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; e

V – estabelecer seu regimento interno, que 
deverá ser aprovado por maioria absoluta de 
seus membros.

§ 1o O Comitê Gestor será integrado por 
um representante, titular e suplente, de cada 
órgão que compõe o Conselho Deliberativo e 
coordenado pelo representante da Secretaria de 
Governo da Presidência da República.

§ 2o Os membros do Comitê Gestor deverão 
ocupar cargo de Secretário ou equivalente.

§ 3o Os membros do Comitê Gestor serão 
indicados pelos seus respectivos órgãos e serão 
designados pelo Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Governo da Presidência da 
República.

§ 4o No exercício de suas atribuições, o Co-
mitê Gestor poderá propor a criação de grupos 
de trabalho temáticos, que será feita por meio 
de ato conjunto dos Ministros de Estado afetos 
aos temas envolvidos.

2 Decreto no 8.579/2015.

§ 5o O Comitê Gestor poderá convidar 
para participar das reuniões representantes de 
outros órgãos e entidades, públicos e privados, 
e especialistas em assuntos afetos às ações do 
Programa.

Art. 5o A Secretaria de Governo da Presidên-
cia da República fornecerá o suporte admi-
nistrativo para o funcionamento do Conselho 
Deliberativo e do Comitê Gestor.3

Art. 6o A presidência e a participação na com-
posição do Conselho Deliberativo e do Comitê 
Gestor são consideradas prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.4

Art. 7o As despesas relativas às ações desenvol-
vidas no âmbito do Programa, para o exercício 
de 2015, correrão às expensas do orçamento 
já atualmente previsto para os órgãos respon-
sáveis.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 26 de fevereiro de 2015; 194o da Inde-
pendência e 127o da República.

DILMA ROUSSEFF – José Eduardo Cardozo – 
Joaquim Vieira Ferreira Levy – Nelson Barbosa – 
Valdir Moysés Simão – Guilherme Afif Domingos

Decretado em 26/2/2015 e publicado no DOU de 
27/2/2015.

3 Decreto no 8.579/2015.
4 Decreto no 8.579/2015.
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Decreto no 8.243/2014
Institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação 
Social – SNPS, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art.  84, caput, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 3o, caput, 
inciso I, e no art. 17 da Lei no 10.683, de 28 de 
maio de 2003,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de 
Participação Social – PNPS, com o objetivo 
de fortalecer e articular os mecanismos e as 
instâncias democráticas de diálogo e a atuação 
conjunta entre a administração pública federal 
e a sociedade civil.

Parágrafo único. Na formulação, na exe-
cução, no monitoramento e na avaliação de 
programas e políticas públicas e no aprimora-
mento da gestão pública serão considerados os 
objetivos e as diretrizes da PNPS.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-
se:

I – sociedade civil – o cidadão, os coletivos, 
os movimentos sociais institucionalizados 
ou não institucionalizados, suas redes e suas 
organizações;

II – conselho de políticas públicas – instância 
colegiada temática permanente, instituída por 
ato normativo, de diálogo entre a sociedade 
civil e o governo para promover a participação 
no processo decisório e na gestão de políticas 
públicas;

III – comissão de políticas públicas – instân-
cia colegiada temática, instituída por ato nor-
mativo, criada para o diálogo entre a sociedade 
civil e o governo em torno de objetivo específi-
co, com prazo de funcionamento vinculado ao 
cumprimento de suas finalidades;

IV – conferência nacional – instância perió-
dica de debate, de formulação e de avaliação 
sobre temas específicos e de interesse público, 

com a participação de representantes do gover-
no e da sociedade civil, podendo contemplar 
etapas estaduais, distrital, municipais ou re-
gionais, para propor diretrizes e ações acerca 
do tema tratado;

V – ouvidoria pública federal – instância 
de controle e participação social responsável 
pelo tratamento das reclamações, solicitações, 
denúncias, sugestões e elogios relativos às 
políticas e aos serviços públicos, prestados 
sob qualquer forma ou regime, com vistas ao 
aprimoramento da gestão pública;

VI – mesa de diálogo – mecanismo de debate 
e de negociação com a participação dos setores 
da sociedade civil e do governo diretamente 
envolvidos no intuito de prevenir, mediar e 
solucionar conflitos sociais;

VII – fórum interconselhos – mecanismo 
para o diálogo entre representantes dos con-
selhos e comissões de políticas públicas, no 
intuito de acompanhar as políticas públicas 
e os programas governamentais, formulando 
recomendações para aprimorar sua interseto-
rialidade e transversalidade;

VIII – audiência pública – mecanismo parti-
cipativo de caráter presencial, consultivo, aber-
to a qualquer interessado, com a possibilidade 
de manifestação oral dos participantes, cujo 
objetivo é subsidiar decisões governamentais;

IX – consulta pública – mecanismo partici-
pativo, a se realizar em prazo definido, de ca-
ráter consultivo, aberto a qualquer interessado, 
que visa a receber contribuições por escrito da 
sociedade civil sobre determinado assunto, na 
forma definida no seu ato de convocação; e

X – ambiente virtual de participação social 
– mecanismo de interação social que utiliza 
tecnologias de informação e de comunica-
ção, em especial a internet, para promover o 
diálogo entre administração pública federal e 
sociedade civil.
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Parágrafo único. As definições previstas 
neste Decreto não implicam na desconstituição 
ou alteração de conselhos, comissões e demais 
instâncias de participação social já instituídos 
no âmbito do governo federal.

Art. 3o São diretrizes gerais da PNPS:
I – reconhecimento da participação social 

como direito do cidadão e expressão de sua 
autonomia;

II – complementaridade, transversalidade 
e integração entre mecanismos e instâncias 
da democracia representativa, participativa e 
direta;

III – solidariedade, cooperação e respeito 
à diversidade de etnia, raça, cultura, geração, 
origem, sexo, orientação sexual, religião e 
condição social, econômica ou de deficiência, 
para a construção de valores de cidadania e de 
inclusão social;

IV – direito à informação, à transparência e 
ao controle social nas ações públicas, com uso 
de linguagem simples e objetiva, consideradas 
as características e o idioma da população a 
que se dirige;

V – valorização da educação para a cida-
dania ativa;

VI – autonomia, livre funcionamento e 
independência das organizações da sociedade 
civil; e

VII – ampliação dos mecanismos de controle 
social.

Art. 4o São objetivos da PNPS, entre outros:
I – consolidar a participação social como 

método de governo;
II – promover a articulação das instâncias e 

dos mecanismos de participação social;
III – aprimorar a relação do governo federal 

com a sociedade civil, respeitando a autonomia 
das partes;

IV – promover e consolidar a adoção de 
mecanismos de participação social nas políticas 
e programas de governo federal;

V – desenvolver mecanismos de participação 
social nas etapas do ciclo de planejamento e 
orçamento;

VI – incentivar o uso e o desenvolvimento 
de metodologias que incorporem múltiplas 
formas de expressão e linguagens de participa-

ção social, por meio da internet, com a adoção 
de tecnologias livres de comunicação e infor-
mação, especialmente, softwares e aplicações, 
tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou 
os disponíveis no Portal do Software Público 
Brasileiro;

VII – desenvolver mecanismos de participa-
ção social acessíveis aos grupos sociais histori-
camente excluídos e aos vulneráveis;

VIII – incentivar e promover ações e pro-
gramas de apoio institucional, formação e 
qualificação em participação social para agentes 
públicos e sociedade civil; e

IX – incentivar a participação social nos 
entes federados.

Art. 5o Os órgãos e entidades da administra-
ção pública federal direta e indireta deverão, 
respeitadas as especificidades de cada caso, 
considerar as instâncias e os mecanismos de 
participação social, previstos neste Decreto, 
para a formulação, a execução, o monitoramen-
to e a avaliação de seus programas e políticas 
públicas.

§ 1o Os órgãos e entidades referidos no 
caput elaborarão, anualmente, relatório de 
implementação da PNPS no âmbito de seus 
programas e políticas setoriais, observadas as 
orientações da Secretaria-Geral da Presidência 
da República.

§ 2o A Secretaria-Geral da Presidência da 
República elaborará e publicará anualmente re-
latório de avaliação da implementação da PNPS 
no âmbito da administração pública federal.

Art. 6o São instâncias e mecanismos de par-
ticipação social, sem prejuízo da criação e do 
reconhecimento de outras formas de diálogo 
entre administração pública federal e socie-
dade civil:

I – conselho de políticas públicas;
II – comissão de políticas públicas;
III – conferência nacional;
IV – ouvidoria pública federal;
V – mesa de diálogo;
VI – fórum interconselhos;
VII – audiência pública;
VIII – consulta pública; e
IX – ambiente virtual de participação social.
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Art. 7o O Sistema Nacional de Participação 
Social – SNPS, coordenado pela Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República, será integrado 
pelas instâncias de participação social previstas 
nos incisos I a IV do art. 6o deste Decreto, sem 
prejuízo da integração de outras formas de 
diálogo entre a administração pública federal 
e a sociedade civil.

Parágrafo único. A Secretaria-Geral da 
Presidência da República publicará a relação 
e a respectiva composição das instâncias inte-
grantes do SNPS.

Art. 8o Compete à Secretaria-Geral da Presi-
dência da República:

I – acompanhar a implementação da PNPS 
nos órgãos e entidades da administração públi-
ca federal direta e indireta;

II – orientar a implementação da PNPS e do 
SNPS nos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta;

III – realizar estudos técnicos e promover 
avaliações e sistematizações das instâncias e dos 
mecanismos de participação social definidos 
neste Decreto;

IV – realizar audiências e consultas públicas 
sobre aspectos relevantes para a gestão da PNPS 
e do SNPS; e

V – propor pactos para o fortalecimento 
da participação social aos demais entes da 
federação.

Art. 9o Fica instituído o Comitê Governa-
mental de Participação Social – CGPS, para 
assessorar a Secretaria-Geral da Presidência 
da República no monitoramento e na imple-
mentação da PNPS e na coordenação do SNPS.

§ 1o O CGPS será coordenado pela Secre-
taria-Geral da Presidência da República, que 
dará o suporte técnico-administrativo para seu 
funcionamento.

§ 2o Ato do Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
disporá sobre seu funcionamento.

Art. 10. Ressalvado o disposto em lei, na 
constituição de novos conselhos de políticas 
públicas e na reorganização dos já constituídos 
devem ser observadas, no mínimo, as seguintes 
diretrizes:

I – presença de representantes eleitos ou in-
dicados pela sociedade civil, preferencialmente 
de forma paritária em relação aos represen-
tantes governamentais, quando a natureza da 
representação o recomendar;

II – definição, com consulta prévia à socie-
dade civil, de suas atribuições, competências 
e natureza;

III – garantia da diversidade entre os repre-
sentantes da sociedade civil;

IV – estabelecimento de critérios transpa-
rentes de escolha de seus membros;

V – rotatividade dos representantes da so-
ciedade civil;

VI – compromisso com o acompanhamento 
dos processos conferenciais relativos ao tema 
de sua competência; e

VII – publicidade de seus atos.
§ 1o A participação dos membros no conse-

lho é considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.

§ 2o A publicação das resoluções de caráter 
normativo dos conselhos de natureza delibe-
rativa vincula-se à análise de legalidade do ato 
pelo órgão jurídico competente, em acordo com 
o disposto na Lei Complementar no 73, de 10 
de fevereiro de 1993.

§ 3o A rotatividade das entidades e de seus 
representantes nos conselhos de políticas pú-
blicas deve ser assegurada mediante a recon-
dução limitada a lapso temporal determinado 
na forma dos seus regimentos internos, sendo 
vedadas três reconduções consecutivas.

§ 4o A participação de dirigente ou membro 
de organização da sociedade civil que atue em 
conselho de política pública não configura 
impedimento à celebração de parceria com a 
administração pública.

§ 5o Na hipótese de parceira que envolva 
transferência de recursos financeiros de dota-
ções consignadas no fundo do respectivo con-
selho, o conselheiro ligado à organização que 
pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de 
votar nos itens de pauta que tenham referência 
com o processo de seleção, monitoramento e 
avaliação da parceria.

Art. 11. Nas comissões de políticas públicas 
devem ser observadas, no mínimo, as seguintes 
diretrizes:
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I – presença de representantes eleitos ou 
indicados pela sociedade civil;

II – definição de prazo, tema e objetivo a 
ser atingido;

III – garantia da diversidade entre os repre-
sentantes da sociedade civil;

IV – estabelecimento de critérios transpa-
rentes de escolha de seus membros; e

V – publicidade de seus atos.

Art. 12. As conferências nacionais devem 
observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

I – divulgação ampla e prévia do documento 
convocatório, especificando seus objetivos e 
etapas;

II – garantia da diversidade dos sujeitos 
participantes;

III – estabelecimento de critérios e pro-
cedimentos para a designação dos delegados 
governamentais e para a escolha dos delegados 
da sociedade civil;

IV – integração entre etapas municipais, 
estaduais, regionais, distrital e nacional, quando 
houver;

V – disponibilização prévia dos documentos 
de referência e materiais a serem apreciados na 
etapa nacional;

VI – definição dos procedimentos metodo-
lógicos e pedagógicos a serem adotados nas 
diferentes etapas;

VII – publicidade de seus resultados;
VIII – determinação do modelo de acompa-

nhamento de suas resoluções; e
IX – indicação da periodicidade de sua rea-

lização, considerando o calendário de outros 
processos conferenciais.

Parágrafo único. As conferências nacionais 
serão convocadas por ato normativo específi-
co, ouvido o CGPS sobre a pertinência de sua 
realização.

Art. 13. As ouvidorias devem observar as 
diretrizes da Ouvidoria-Geral da União da 
Controladoria-Geral da União nos termos do 
art. 14, caput, inciso I, do Anexo I ao Decreto 
no 8.109, de 17 de setembro de 2013.

Art. 14. As mesas de diálogo devem observar, 
no mínimo, as seguintes diretrizes:

I – participação das partes afetadas;

II – envolvimento dos representantes da 
sociedade civil na construção da solução do 
conflito;

III – prazo definido de funcionamento; e
IV – acompanhamento da implementação 

das soluções pactuadas e obrigações volunta-
riamente assumidas pelas partes envolvidas.

Parágrafo único. As mesas de diálogo 
criadas para o aperfeiçoamento das condições 
e relações de trabalho deverão, preferencial-
mente, ter natureza tripartite, de maneira a 
envolver representantes dos empregados, dos 
empregadores e do governo.

Art. 15. Os fóruns interconselhos devem 
observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

I – definição da política ou programa a ser 
objeto de debate, formulação e acompanha-
mento;

II – definição dos conselhos e organizações 
da sociedade civil a serem convidados pela sua 
vinculação ao tema;

III – produção de recomendações para as 
políticas e programas em questão; e

IV – publicidade das conclusões.

Art. 16. As audiências públicas devem obser-
var, no mínimo, as seguintes diretrizes:

I – divulgação ampla e prévia do documento 
convocatório, especificado seu objeto, metodo-
logia e o momento de realização;

II – livre acesso aos sujeitos afetados e in-
teressados;

III – sistematização das contribuições re-
cebidas;

IV – publicidade, com ampla divulgação de 
seus resultados, e a disponibilização do conteú-
do dos debates; e

V – compromisso de resposta às propostas 
recebidas.

Art. 17. As consultas públicas devem observar, 
no mínimo, as seguintes diretrizes:

I – divulgação ampla e prévia do documento 
convocatório, especificando seu objeto, meto-
dologia e o momento de realização;

II – disponibilização prévia e em tempo 
hábil dos documentos que serão objeto da 
consulta em linguagem simples e objetiva, e 
dos estudos e do material técnico utilizado 
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como fundamento para a proposta colocada 
em consulta pública e a análise de impacto 
regulatório, quando houver;

III – utilização da internet e de tecnologias 
de comunicação e informação;

IV – sistematização das contribuições re-
cebidas;

V – publicidade de seus resultados; e
VI – compromisso de resposta às propostas 

recebidas.

Art. 18. Na criação de ambientes virtuais de 
participação social devem ser observadas, no 
mínimo, as seguintes diretrizes:

I – promoção da participação de forma di-
reta da sociedade civil nos debates e decisões 
do governo;

II – fornecimento às pessoas com deficiência 
de todas as informações destinadas ao público 
em geral em formatos acessíveis e tecnologias 
apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;

III – disponibilização de acesso aos termos 
de uso do ambiente no momento do cadastro;

IV – explicitação de objetivos, metodologias 
e produtos esperados;

V – garantia da diversidade dos sujeitos 
participantes;

VI – definição de estratégias de comunicação 
e mobilização, e disponibilização de subsídios 
para o diálogo;

VII – utilização de ambientes e ferramentas 
de redes sociais, quando for o caso;

VIII – priorização da exportação de dados 
em formatos abertos e legíveis por máquinas;

IX – sistematização e publicidade das con-
tribuições recebidas;

X – utilização prioritária de softwares e 
licenças livres como estratégia de estímulo à 
participação na construção das ferramentas 
tecnológicas de participação social; e

XI – fomento à integração com instâncias 
e mecanismos presenciais, como transmissão 

de debates e oferta de oportunidade para par-
ticipação remota.

Art. 19. Fica instituída a Mesa de Monito-
ramento das Demandas Sociais, instância 
colegiada interministerial responsável pela 
coordenação e encaminhamento de pautas dos 
movimentos sociais e pelo monitoramento de 
suas respostas.

§ 1o As reuniões da Mesa de Monitoramen-
to serão convocadas pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República, sendo convidados os 
Secretários-Executivos dos ministérios relacio-
nados aos temas a serem debatidos na ocasião.

§ 2o Ato do Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
disporá sobre as competências específicas, o 
funcionamento e a criação de subgrupos da 
instância prevista no caput.

Art. 20. As agências reguladoras observarão, 
na realização de audiências e consultas públicas, 
o disposto neste Decreto, no que couber.

Art. 21. Compete à Casa Civil da Presidência 
da República decidir sobre a ampla divulgação 
de projeto de ato normativo de especial signi-
ficado político ou social nos termos do art. 34, 
caput, inciso II, do Decreto no 4.176, de 28 de 
março de 2002.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2014; 193o da Indepen-
dência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF – Miriam Belchior – 
Gilberto Carvalho – Jorge Hage Sobrinho

Decretado em 23/5/2014 e publicado no DOU de 
26/5/2014.
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Decreto no 8.135/2013
Dispõe sobre as comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e sobre a dispensa de licitação nas contratações que possam comprometer a segurança 
nacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei 
no  8.666, de 21 de junho de 1993, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional, 

DECRETA: 

Art. 1o As comunicações de dados da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e 
fundacional deverão ser realizadas por redes de 
telecomunicações e serviços de tecnologia da 
informação fornecidos por órgãos ou entidades 
da administração pública federal, incluindo 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista da União e suas subsidiárias.

§ 1o O disposto no caput não se aplica às co-
municações realizadas através de serviço móvel 
pessoal e serviço telefônico fixo comutado. 

§ 2o Os órgãos e entidades da União a que 
se refere o caput deverão adotar os serviços de 
correio eletrônico e suas funcionalidades com-
plementares oferecidos por órgãos e entidades 
da administração pública federal. 

§ 3o Os programas e equipamentos destina-
dos às atividades de que trata o caput deverão 
ter características que permitam auditoria para 
fins de garantia da disponibilidade, integri-
dade, confidencialidade e autenticidade das 
informações, na forma da regulamentação de 
que trata o § 5o. 

§ 4o O armazenamento e a recuperação de 
dados a que se refere o caput deverá ser rea-
lizada em centro de processamento de dados 
fornecido por órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal. 

§ 5o Ato conjunto dos Ministros de Estado 
da Defesa, do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e das Comunicações disciplinará o dis-
posto neste artigo e estabelecerá procedimen-

tos, abrangência e prazos de implementação, 
considerando:

I – as peculiaridades das comunicações dos 
órgãos e entidades da administração pública 
federal; e

II – a capacidade dos órgãos e entidades 
da administração pública federal de ofertar 
satisfatoriamente as redes e os serviços a que 
se refere o caput. 

Art. 2o Com vistas à preservação da segurança 
nacional, fica dispensada a licitação para a 
contratação de órgãos ou entidades da admi-
nistração pública federal, incluindo empresas 
públicas e sociedades de economia mista da 
União e suas subsidiárias, para atendimento 
ao disposto no art. 1o. 

§ 1o Enquadra-se no caput a implementa-
ção e a operação de redes de telecomunicações 
e de serviços de tecnologia da informação, em 
especial à garantia da inviolabilidade das co-
municações de dados da administração pública 
federal direta e indireta. 

§ 2o Os fornecimentos referidos no §  1o 
para a administração pública federal consis-
tirão em:

I – rede de telecomunicações – provimento 
de serviços de telecomunicações, de tecnolo-
gia da informação, de valor adicionado e de 
infraestrutura para redes de comunicação de 
dados; e

II – serviços de tecnologia da informação – 
provimento de serviços de desenvolvimento, 
implantação, manutenção, armazenamento e 
recuperação de dados e operação de sistemas 
de informação, projeto de infraestrutura de 
redes de comunicação de dados, modelagem 
de processos e assessoramento técnico, neces-
sários à gestão da segurança da informação e 
das comunicações. 



109

N
or

m
as

 c
or

re
la

ta
s

§ 3o A dispensa de licitação será justificada 
quanto ao preço pelo órgão ou entidade com-
petente pela contratação. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor:
I – na data de sua publicação, em relação 

ao art. 2o; e
II – em cento e vinte dias após a data de sua 

publicação, em relação ao art. 1o. 

Brasília, 4 de novembro de 2013; 192o da Inde-
pendência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF – Celso Luiz Nunes 
Amorim – Miriam Belchior – Paulo Bernardo 
Silva

Decretado em 4/11/2013 e publicado no DOU de 
5/11/2013.
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Decreto no 7.689/2012
Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de governança para a 
contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1o Os dispositivos deste Decreto aplicam-
se aos órgãos, entidades e fundos do Poder 
Executivo federal integrantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 2o A celebração de novos contratos admi-
nistrativos ou a prorrogação dos contratos em 
vigor relativos a atividades de custeio devem 
ser autorizadas expressamente pelo respectivo 
ministro de Estado. 

§ 1o Para os contratos com valor igual ou 
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) é vedada a delegação de competência. 

§ 2o Para os contratos com valores inferiores 
a R$  10.000.000,00 (dez milhões de reais), a 
competência de que trata o caput poderá ser 
delegada ou subdelegada, exclusivamente:

I – ao secretário-executivo, ou autoridade 
equivalente, aos dirigentes máximos das unida-
des diretamente subordinados aos respectivos 
ministros de Estado e aos dirigentes máximos 
das entidades vinculadas, ficando vedada a 
subdelegação para os contratos com valor igual 
ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais);

II – aos subsecretários de planejamento, or-
çamento e administração ou autoridade equiva-
lente, vedada a subdelegação, para os contratos 
com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), e iguais ou superiores a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais); e

III – aos coordenadores ou chefes das unida-
des administrativas dos respectivos órgãos ou 
entidades para os contratos com valores infe-
riores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

§ 3o O Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão poderá alterar ou atualizar, 
a qualquer tempo, os valores estabelecidos nos 
§§ 1o e 2o. 

Art. 3o Nos contratos para aquisição, loca-
ção, nova construção ou ampliação de imóvel, 
deverá ser observada a área média de até nove 
metros quadrados de área útil para o trabalho 
individual, a ser utilizada por servidor, empre-
gado, militar ou terceirizado que exerça suas 
atividades no imóvel. 

§ 1o No caso em que o imóvel for utilizado 
por mais de um órgão ou entidade, para fins de 
cálculo da relação de área média por servidor, 
empregado, militar ou terceirizado, deverão ser 
considerados todos os servidores, os militares 
ou terceirizados que desempenhem suas ativi-
dades no imóvel. 

§ 2o Para a aquisição ou locação de imó-
vel devem ser consideradas todas as opções 
disponíveis no mercado, vedada restrição a 
qualquer bairro ou região, salvo quando houver 
atendimento ao público, caso em que poderá ser 
privilegiada a localização do imóvel em razão 
da facilidade de acesso do público alvo. 

§ 3o O ministro de Estado respectivo poderá 
autorizar contratações que excedam o limite 
fixado no caput, desde que haja justificativa 
técnica, vedada a delegação de competência. 

Art. 4o A celebração de contratos de locação 
ou a prorrogação dos contratos em vigor, com 
valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por mês, deverá ser autorizada pelo mi-
nistro de Estado ou pelo secretário-executivo, 
ou equivalente, do órgão respectivo, vedada a 
delegação de competência. 

Parágrafo único. O Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá 
alterar ou atualizar, a qualquer tempo, o valor 
estabelecido no caput. 
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Art. 5o A despesa anual a ser empenhada com 
a contratação de bens e serviços e com a con-
cessão de diárias e passagens deverá observar 
os limites e critérios a serem estabelecidos, 
anualmente, por ato do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.1

§ 1o A definição de limites e critérios poderá 
ser feita de forma específica para cada item das 
despesas de que trata o caput.

§ 2o O Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão poderá alterar, durante 
o exercício financeiro respectivo, os limites e 
critérios estabelecidos para as despesas de que 
trata o caput.

§ 3o O Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão poderá suspender a 
realização de novas contratações de bens e 
serviços para cumprimento dos limites de que 
trata o caput.

Art. 6o A concessão de diárias e passagens aos 
servidores deverá ser autorizada pelo respectivo 
ministro de Estado. 

§ 1o A concessão referida no caput poderá 
ser delegada ao secretário-executivo, ou auto-
ridade equivalente. 

§ 2o Poderá haver subdelegação, unica-
mente:

I – aos dirigentes máximos:
a) das unidades diretamente subordinadas 

aos ministros de Estado;
b) das entidades vinculadas; e
c) das unidades regionais dos ministérios e 

das entidades vinculadas; e
II – ao Secretário de Administração da 

Secretaria-Geral da Presidência da República. 
§ 3o As subdelegações de que trata o §  2o 

somente poderão ser realizadas caso haja a 
fixação de limites para as despesas referidas no 
art. 5o por ato do respectivo ministro de Estado. 

§ 4o Quando o deslocamento exigir a 
manutenção de sigilo, as autoridades de que 
tratam o caput, o § 1o e o § 2o poderão delegar 
a competência para a concessão de diárias e 
passagens aos chefes de unidades responsáveis 
pelo deslocamento. 

1 Decreto no 8.056/2013.

Art. 7o Somente os ministros de Estado pode-
rão autorizar despesas com diárias e passagens 
referentes a:2

I – deslocamentos de servidores ou militares 
por prazo superior a dez dias contínuos;

II – mais de quarenta diárias intercaladas 
por servidor no ano;

III – deslocamentos de mais de dez pessoas 
para o mesmo evento; e

IV – deslocamentos para o exterior, com 
ônus. 

§ 1o Nos casos dos incisos I, II e III do caput, 
a competência poderá ser delegada, vedada a 
subdelegação, salvo na hipótese do § 8o: 

I – ao Secretário-Executivo ou autoridade 
equivalente;

II – aos dirigentes máximos das entidades 
vinculadas; e

III – no âmbito do Ministério da Justiça, aos 
dirigentes máximos:

a) do Departamento de Polícia Federal; e
b) do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal.
§ 2o Não se aplica o disposto nos incisos I e 

III do caput à concessão de diárias e passagens 
necessárias à participação em curso de forma-
ção ou de aperfeiçoamento ministrados por 
escolas de governo. 

§ 3o Na hipótese do inciso III do caput, a 
autorização poderá ser realizada por meio da 
indicação do quantitativo de servidores e em-
pregados públicos e da identificação do evento, 
programa, projeto ou ação. 

§ 4o No caso do inciso IV do caput, a com-
petência poderá ser delegada ao secretário-
-executivo, ou autoridade equivalente, vedada 
a subdelegação. 

§ 5o A autorização eletrônica exigida pelo 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
– SCDP poderá ser feita por servidor formal-
mente designado pela autoridade competente. 

§ 6o Cabe ao servidor responsável pela au-
torização eletrônica o controle sobre a inserção 
de dados no SCDP, de modo que o processo 
virtual reflita fielmente a autorização por escri-
to, inclusive no que concerne ao limite para o 
número de participantes do evento, programa, 
projeto ou ação. 

2 Decretos nos 8.755/2016 e 7.930/2013.
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§ 7o O disposto no § 6o não exime de res-
ponsabilidade os demais agentes envolvidos 
nos processos físicos e virtuais de concessão 
de diárias e passagens. 

§ 8o Quando o deslocamento exigir a 
manutenção de sigilo, as autorizações de que 
tratam os incisos I, II e III do caput poderão 
ser delegadas ou subdelegadas às autoridades 
previstas nas alíneas “a” e “c” do inciso I do § 2o 
do art. 6o e aos chefes de unidade a que se refere 
o § 4o do art. 6o. 

§ 9o As autorizações para despesas com 
diárias e passagens poderão ser realizadas de 
forma confidencial, quando envolverem ope-
rações policiais, de fiscalização ou atividades 
de caráter sigiloso, garantido levantamento do 
sigilo após o encerramento da operação. 

§ 10. Aplica-se o disposto no § 1o aos des-
locamentos para o exterior de servidores de 
outros entes da federação que atuem no âmbito 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
para compor, na condição de colaboradores 
eventuais designados pelo Diretor-Presidente 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, equipes de vigilância sanitária em 
inspeções internacionais em conjunto e sob a 
coordenação de servidores da ANVISA.

Art. 8o Cabe à Controladoria-Geral da União 
e aos demais órgãos integrantes do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo federal 
zelar pelo cumprimento do disposto neste 
Decreto, e adotar as providências para a res-
ponsabilização dos dirigentes e dos servidores 
que praticarem atos em desacordo com as 
disposições nele contidas. 

Art. 9o O Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, no âmbito de suas 
competências, poderá expedir normas com-
plementares para o cumprimento do disposto 
neste Decreto. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Fica revogado o Decreto no 7.446, de 
1o de março de 2011. 

Brasília, 2 de março de 2012; 191o da Indepen-
dência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF – Miriam Belchior

Decretado em 2/3/2012, publicado no DOU de 
5/3/2012 – Edição extra – e republicado no DOU 
de 8/3/2012.
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Decreto de 15 de setembro de 2011
Institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Plano de Ação Nacio-
nal sobre Governo Aberto destinado a promo-
ver ações e medidas que visem ao incremento 
da transparência e do acesso à informação 
pública, à melhoria na prestação de serviços 
públicos e ao fortalecimento da integridade 
pública, que serão pautadas, entre outras, pelas 
seguintes diretrizes:

I – aumento da disponibilidade de infor-
mações acerca de atividades governamentais, 
incluindo dados sobre gastos e desempenho 
das ações e programas;

II – fomento à participação social nos pro-
cessos decisórios;

III – estímulo ao uso de novas tecnologias 
na gestão e prestação de serviços públicos, que 
devem fomentar a inovação, fortalecer a gover-
nança pública e aumentar a transparência e a 
participação social; e

IV – incremento dos processos de transpa-
rência e de acesso a informações públicas, e 
da utilização de tecnologias que apoiem esses 
processos.

Art. 2o O Plano de Ação Nacional sobre Go-
verno Aberto contemplará iniciativas, ações, 
projetos, programas e políticas públicas vol-
tados para:

I – o aumento da transparência;
II – o aprimoramento da governança pú-

blica;
III – o acesso às informações públicas;
IV – a prevenção e o combate à corrupção;
V – a melhoria da prestação de serviços 

públicos e da eficiência administrativa; e
VI – o fortalecimento da integridade pública.

Parágrafo único. O Plano de Ação Nacional 
sobre Governo Aberto deverá contemplar, 
prioritariamente, a inserção de iniciativas, 
ações, projetos, programas e políticas públicas 
inovadoras.

Art. 3o Fica instituído o Comitê Interministe-
rial Governo Aberto – CIGA com a finalidade 
de:

I – orientar a elaboração, a implementação, o 
monitoramento e a avaliação do Plano de Ação 
Nacional sobre Governo Aberto;

II – propor ações prioritárias a serem imple-
mentadas no curto prazo no âmbito do Plano 
de Ação Nacional sobre Governo Aberto;

III – promover a articulação intragoverna-
mental necessária à execução das ações con-
juntas, troca de experiências, transferência de 
tecnologia e capacitação no âmbito do Plano de 
Ação Nacional sobre Governo Aberto; e

IV – identificar ações de pesquisa e desen-
volvimento necessárias no âmbito do Plano de 
Ação Nacional sobre Governo Aberto.

Art. 4o Compete ao CIGA:
I – promover a difusão do Plano de Ação 

Nacional sobre Governo Aberto junto à socie-
dade e a articulação intragovernamental para 
a sua implementação e execução;

II – identificar os meios necessários à ela-
boração, implementação e monitoramento do 
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto;

III – apreciar as propostas que lhe forem 
submetidas pelo Grupo Executivo a que se 
refere o art. 6o;

IV – avaliar os resultados e propor alterações 
ou revisões ao Plano de Ação Nacional sobre 
Governo Aberto; e

V – aprovar parâmetros, métodos e práticas 
para sua implementação, coordenação, exe-
cução e avaliação do Plano de Ação Nacional 
sobre Governo Aberto, quando necessário.
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Art. 5o O CIGA será integrado pelos titulares 
dos seguintes órgãos:

I – Casa Civil da Presidência da República, 
que o coordenará;

II – Secretaria-Geral da Presidência da 
República;

III – Controladoria-Geral da União;
IV – Ministério da Justiça;
V – Ministério da Fazenda;
VI – Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão;
VII – Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação;
VIII – Ministério das Comunicações;
IX – Ministério das Relações Exteriores;
X – Ministério da Educação;
XI – Ministério da Saúde;
XII – Ministério do Esporte;
XIII – Ministério do Meio Ambiente;
XIV – Ministério da Integração Nacional;
XV – Ministério da Previdência Social;
XVI – Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome;
XVII – Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República; e
XVIII – Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República.
Parágrafo único. Os membros do CIGA 

indicarão seus respectivos suplentes.

Art. 6o Fica instituído, no âmbito do CIGA, 
Grupo Executivo que terá como objetivos:

I – elaborar a proposta do Plano de Ação 
Nacional sobre Governo Aberto e submetê-la 
à apreciação do CIGA, no prazo e condições 
por este definidos;

II – planejar, executar e coordenar processos 
de consulta, voltados ao Plano de Ação Nacio-
nal sobre Governo Aberto;

III – coordenar a implementação e a execu-
ção do Plano de Ação Nacional sobre Governo 
Aberto;

IV – definir procedimentos para realização 
de estudos e levantamento de dados e informa-
ções essenciais para a elaboração, implementa-
ção, coordenação e avaliação do Plano de Ação 
Nacional sobre Governo Aberto;

V – monitorar e avaliar periodicamente a 
implementação do Plano de Ação Nacional 
sobre Governo Aberto, sob a orientação do 
CIGA, e a ele reportar os resultados;

VI – coordenar a produção e a disseminação 
do material de divulgação sobre o Plano de 
Ação Nacional sobre Governo Aberto; e

VII – proceder às alterações no Plano de 
Ação Nacional sobre Governo Aberto ou à sua 
revisão, e zelar pela adoção dos parâmetros, mé-
todos e práticas, em cumprimento ao disposto 
nos incisos IV e V do caput do art. 4o.

Art. 7o O Grupo Executivo será integrado 
pelos Secretários-Executivos dos seguintes 
órgãos:1

I – Controladoria-Geral da União, que o 
coordenará;

II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Secretaria-Geral da Presidência da 

República;
IV – Ministério da Fazenda;
V – Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;
VI – Ministério das Relações Exteriores; e
VII – Ministério da Justiça.
§ 1o Cada membro do Grupo Executivo 

indicará até três suplentes, observadas as res-
pectivas áreas de interesse no âmbito do Plano, 
cujas atribuições deverão manter conformidade 
com os objetivos deste Decreto.

§ 2o O Grupo Executivo convidará para 
participar de suas reuniões representantes dos 
demais órgãos integrantes do CIGA sempre que 
necessário para a discussão de políticas, pro-
gramas, projetos ou matérias relacionados com 
suas respectivas competências institucionais.

§ 3o Poderão ser constituídos, no âmbito 
do Grupo Executivo, grupos de trabalho te-
máticos destinados ao estudo e à construção de 
propostas sobre temas específicos abrangidos 
por este Decreto.

Art. 8o A estratégia de elaboração do Plano de 
Ação Nacional sobre Governo Aberto deverá 
prever a realização de consultas para manifesta-
ção de movimentos sociais, instituições cientí-
ficas e demais entidades e agentes interessados.

1 Decreto de 12 de março de 2013.



115

N
or

m
as

 c
or

re
la

ta
s

Art. 9o O CIGA e o Grupo Executivo poderão 
convidar para participar dos seus trabalhos re-
presentantes de órgãos e entidades, públicas ou 
privadas, além de especialistas, peritos e outros 
profissionais, cujos conhecimentos, habilidades 
ou competências possam contribuir para o 
cumprimento dos seus objetivos.

Art. 10. A participação nas instâncias colegia-
das instituídas neste Decreto será considerada 
serviço público relevante, não remunerado.

Art. 11. O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do CIGA 
e do Grupo Executivo serão fornecidos pela 
Controladoria-Geral da União.

Art. 12. As instituições da administração 
pública federal fornecerão informações ne-
cessárias à elaboração e implementação do 
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto, 
quando solicitadas, de forma justificada, pelo 
Grupo Executivo.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 2011; 190o da Inde-
pendência e 123o da República.

DILMA ROUSSEFF – Jorge Hage Sobrinho

Decretado em 15/9/2011 e publicado no DOU de 
16/9/2011.
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Decreto no 7.540/2011
Institui o Plano Brasil Maior – PBM e cria o seu Sistema de Gestão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Ficam instituídos o Plano Brasil Maior 
– PBM e seu Sistema de Gestão, com vistas a 
integrar as ações governamentais de política 
industrial, tecnológica e de comércio exterior. 

§ 1o O PBM tem por objetivos centrais ace-
lerar o crescimento do investimento produtivo 
e o esforço tecnológico e de inovação das em-
presas nacionais, e aumentar a competitividade 
dos bens e serviços nacionais. 

§ 2o O PBM será elaborado em consonância 
com o Plano Plurianual – PPA 2012/2015, con-
forme estrutura aprovada pelo Comitê Gestor 
do Plano Brasil Maior – CGPBM. 

§ 3o O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Industrial – CNDI, órgão vinculado 
à Presidência da República, criado pela Lei 
no 11.080, de 30 de dezembro de 2004, e regula-
mentado pelo Decreto no 5.353, de 24 de janeiro 
de 2005, estabelecerá orientações estratégicas 
gerais do PBM que subsidiarão as atividades 
do seu Sistema de Gestão. 

§ 4o A Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial – ABDI fornecerá apoio téc-
nico na execução dos trabalhos do CNDI para 
a consecução dos objetivos do PBM. 

Art. 2o O Sistema de Gestão do PBM é 
composto pelo CGPBM, pelo Grupo Execu-
tivo -GEPBM, por Comitês Executivos, por 
Conselhos de Competitividade Setorial, e por 
Coordenações Sistêmicas. 

§ 1o Os Comitês Executivos terão seus 
coordenadores indicados pelo GEPBM, tendo 
como atribuição a formulação e a implemen-
tação de uma agenda de trabalho setorial, para 
o desdobramento dos objetivos e da orientação 

estratégica do PBM nas respectivas cadeias de 
valor setoriais.

§ 2o Cada Comitê Executivo contará com 
um Conselho de Competitividade Setorial, de 
caráter consultivo.

§ 3o Os Conselhos de Competitividade Se-
torial terão seus coordenadores indicados pela 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, em parceria com a iniciativa 
privada, para o desdobramento dos objetivos e 
da orientação estratégica do PBM nas respecti-
vas cadeias de valor setoriais.

§ 4o Poderão participar dos Conselhos de 
Competitividade Setorial representantes do Po-
der Público e da iniciativa privada diretamente 
envolvidos com o setor e sua cadeia de valor, na 
forma definida em ato do CGPBM. 

§ 5o As Coordenações Sistêmicas têm como 
finalidade subsidiar o GEPBM na definição de 
ações transversais do PBM. 

§ 6o Representantes da sociedade civil pode-
rão ser convidados para participar das reuniões 
dos Conselhos de Competitividade Setorial e 
das Coordenações Sistêmicas. 

§ 7o As funções dos membros que compõem 
as instâncias do Sistema de Gestão a que se 
refere o caput não serão remuneradas, sendo 
seu exercício considerado de relevante interesse 
público. 

Art. 3o O PBM será gerido, acompanhado e 
supervisionado pelo CGPBM, com o objetivo 
de garantir a sua eficaz e efetiva implementação. 

§ 1o O CGPBM será integrado pelos seguin-
tes Ministros de Estado:

I – do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, que o coordenará;

II – da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica;

III – da Fazenda;
IV – do Planejamento, Orçamento e Ges-

tão; e
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V – da Ciência e Tecnologia. 
§ 2o Compete ao CGPBM:
I – aprovar programas relativos ao PBM, 

bem como as metas e indicadores encaminha-
dos pelo GEPBM;

II – acompanhar e supervisionar a imple-
mentação do PBM;

III – promover a articulação entre as ações 
do PBM e entre estas e as demais ações sistê-
micas do Governo Federal;

IV – avaliar a implementação, a execução e 
o desempenho do PBM e determinar os ajustes 
pertinentes ao GEPBM;

V – dispor sobre a estrutura e o funciona-
mento dos Comitês Executivos e dos Conselhos 
de Competitividade Setoriais;

VI – aprovar o regimento interno do Grupo 
Executivo; e

VII – elaborar e aprovar seu regimento 
interno. 

§ 3o A ABDI fornecerá apoio técnico ao 
CGPBM na execução das suas finalidades. 

Art. 4o O GEPBM tem como objetivo as-
sessorar o CGPBM, sendo responsável pela 
consolidação dos programas e das ações do 
PBM e pelo acompanhamento dos resultados 
da sua execução. 

§ 1o O GEPBM será integrado pelo Secre-
tário-Executivo do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, que o 
coordenará, e por representantes dos seguintes 
órgãos e entidades:

I – Casa Civil da Presidência da República;
II – Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;
III – Ministério da Fazenda;
IV – Ministério da Ciência e Tecnologia;
V – ABDI, que fornecerá apoio técnico;
VI – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES; e
VII – Financiadora de Estudos e Projetos 

– FINEP.

§ 2o Compete ao GEPBM:
I – articular, consolidar e supervisionar os 

programas e as ações do PBM;
II – criar Comitês Executivos, Conselhos 

de Competitividade Setorial e Coordenações 
Sistêmicas, designar seus membros e definir 
suas competências;

III – receber e avaliar as propostas de criação 
e revisão dos programas e ações apresentados 
pelos órgãos indicados no inciso II e submetê-
-las ao CGPBM;

IV – criar e implementar o Sistema de Acom-
panhamento dos Programas e Ações do Plano 
Brasil Maior – SAP/PBM;

V – elaborar relatórios de monitoramento e 
avaliação do PBM; e

VI – elaborar seu regimento interno.
§ 3o Os representantes dos órgãos e entida-

des componentes do GEPBM e seus suplentes 
serão designados por portaria do Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, após indicação dos titulares 
dos respectivos órgãos e entidades, devendo 
a escolha recair, preferencialmente, sobre se-
cretários, presidentes ou diretores de órgãos 
ou entidades. 

§ 4o O coordenador do GEPBM poderá 
convidar para participar de suas reuniões re-
presentantes de outros órgãos ou entidades do 
Poder Público. 

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 2 de agosto de 2011; 190o da Indepen-
dência e 123o da República 

DILMA ROUSSEFF – Guido Mantega – 
Fernando Damata Pimentel – Miriam Belchior 
– Aloizio Mercadante

Decretado em 2/8/2011 e publicado no DOU de 
3/8/2011.
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Decreto no 6.944/2009
Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob 
a forma de sistema as atividades de organização e inovação institucional do Governo Federal, e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA: 

CAPÍTULO I – Das Medidas para o 
Fortalecimento da Capacidade Institucional 

SEÇÃO I – Das Disposições Gerais 

Art. 1o Para fins deste Decreto, considera-se 
fortalecimento da capacidade institucional o 
conjunto de medidas que propiciem aos órgãos 
ou entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional a melhoria 
das suas condições de funcionamento, com-
preendendo as de caráter organizacional, que 
lhes proporcionem melhor desempenho no 
exercício de suas competências institucionais, 
especialmente na execução dos programas do 
Plano Plurianual – PPA. 

§ 1o As medidas de fortalecimento da ca-
pacidade institucional observarão as seguintes 
diretrizes:

I – organização da ação governamental por 
programas;

II – eliminação de superposições e fragmen-
tações de ações;

III – aumento da eficiência, eficácia e efetivi-
dade do gasto e da ação administrativa;

IV – orientação para resultados;
V – racionalização de níveis hierárquicos e 

aumento da amplitude de comando;
VI – orientação para as prioridades de 

governo; e
VII – alinhamento da proposta apresentada 

com as competências da organização e os re-
sultados que se pretende alcançar. 

§ 2o O fortalecimento da capacidade insti-
tucional será alcançado por intermédio:

I – da criação e transformação de cargos 
e funções, ou de sua extinção, quando vagos;

II – da criação, reorganização e extinção de 
órgãos e entidades;

III – da realização de concursos públicos 
e provimento de cargos e empregos públicos;

IV – da aprovação e revisão de estrutura 
regimental e de estatuto;

V – do remanejamento ou redistribuição de 
cargos e funções públicas; e

VI – da autorização para contratação tempo-
rária de excepcional interesse público, nos ter-
mos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

Art. 2o As propostas sobre matéria de que trata 
o § 2o do art. 1o serão encaminhadas ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e, quando couber, submetidas à apreciação da 
Casa Civil da Presidência da República, nos 
termos do disposto no Decreto no 4.176, de 28 
de março de 2002, e deverão conter:

I – justificativa da proposta, caracterizando-
se a necessidade de fortalecimento institucio-
nal, demonstrando o seu alinhamento com os 
resultados pretendidos, em especial no que se 
refere aos programas do PPA;

II – identificação sucinta dos macroproces-
sos, produtos e serviços prestados pelos órgãos 
e entidades; e

III – resultados que se pretende alcançar com 
o fortalecimento institucional e indicadores 
para mensurá-los. 

Parágrafo único. O Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão analisará as 
propostas com base nas diretrizes relacionadas 
no art.  1o, cabendo-lhe emitir parecer sobre 
sua adequação técnica e orçamentária, bem 
como propor ou adotar os ajustes e medidas 
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que forem necessários à sua implementação ou 
prosseguimento. 

Art. 3o O órgão ou entidade deverá apresentar 
as propostas de que tratam os incisos I e II do 
§ 2o do art. 1o, quando acarretarem aumento de 
despesa, até o dia 31 de maio de cada exercício, 
de modo a compatibilizá-las com o projeto 
de lei orçamentária anual para o exercício 
subsequente. 

SEÇÃO II – Dos Documentos e Informações 
a Serem Encaminhados 

Art. 4o Para avaliação do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, as propostas de 
que trata o § 2o do art. 1o deverão ser acompa-
nhadas dos documentos abaixo relacionados:

I – aviso do Ministro de Estado sob cuja 
subordinação ou supervisão se encontrar o 
órgão ou entidade;

II – minuta de exposição de motivos, quando 
for o caso;

III – minuta de projeto de lei ou decreto, e 
respectivos anexos, quando for o caso, obser-
vado o disposto no Decreto no 4.176, de 2002;

IV – nota técnica da área competente; e
V – parecer da área jurídica. 

Art. 5o Quando a proposta acarretar aumento 
de despesa, em complementação à documenta-
ção prevista no art. 4o, deverá ser encaminhada 
a estimativa do seu impacto orçamentário-
financeiro, no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois exercícios subsequentes, 
observadas as normas complementares a serem 
editadas pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

§ 1o A estimativa de impacto deverá estar 
acompanhada das premissas e da memória de 
cálculo utilizadas, elaboradas pela área técnica 
competente, que deverão conter:

I – o quantitativo de cargos ou funções a 
serem criados ou providos;

II – os valores referentes a:
a) remuneração do cargo ou emprego, na 

forma da legislação;
b) encargos sociais;

c) pagamento de férias;
d) pagamento de gratificação natalina, 

quando for o caso; e
e) demais despesas com benefícios de na-

tureza trabalhista e previdenciária, tais como 
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxí-
lio-moradia, indenização de transporte, con-
tribuição a entidades fechadas de previdência, 
FGTS e contribuição a planos de saúde; e

III – indicação do mês previsto para ingres-
so dos servidores ou empregados no serviço 
público. 

§ 2o Para efeito da estimativa de impacto 
deverá ser considerado o valor corresponden-
te a vinte e dois por cento para os encargos 
sociais relativos ao Plano de Seguridade Social 
do Servidor Público – PSS e o adicional de 
um terço de férias a partir do segundo ano de 
efetivo exercício. 

Art. 6o Os órgãos e entidades deverão encami-
nhar, ainda, outros documentos e informações 
definidos em ato do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

SEÇÃO III – Das Estruturas Regimentais, 
Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos 
e Entidades 

Art. 7o Quando da publicação das estruturas 
regimentais e dos estatutos dos órgãos e en-
tidades da administração direta, autárquica e 
fundacional, para fins de classificação de seus 
cargos em comissão e funções de confiança, 
considerar-se-á a nomenclatura padrão e o 
nível correspondente do cargo ou função, na 
forma a ser estabelecida em ato do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Art. 8o Na proposta de aprovação ou revisão 
de suas estruturas regimentais ou estatutos, os 
órgãos e entidades deverão tomar como refe-
rência, para cálculo da despesa com pessoal, o 
custo unitário efetivo expresso em DAS – Uni-
tário, constante do Anexo I. 

Parágrafo único. As disposições estabele-
cidas no caput não se aplicam às instituições 
federais de ensino e ao Banco Central do Brasil. 
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Art. 8o-A. Os cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 
as Funções Comissionadas do Poder Executi-
vo – FCPE serão constituídos pelas seguintes 
categorias:1

a) direção – código 101; e
b) assessoramento – código 102.

Art. 8o-B. Na proposta de aprovação ou de 
revisão de suas estruturas regimentais ou seus 
estatutos, os órgãos e as entidades deverão 
explicitar quais cargos em comissão do Gru-
po-DAS ou FCPE destinam-se ao exercício de 
atividades de direção e de assessoramento, nos 
termos do Anexo I-A.2

Art. 9o Os órgãos e entidades que decidirem 
pela edição de regimento interno deverão 
publicá-lo no Diário Oficial da União, em ab-
soluta consonância com o decreto que aprovar 
a respectiva estrutura regimental ou estatuto.3

§ 1o Poderá haver um único regimento 
interno para cada Ministério ou órgão da 
Presidência da República, abrangendo todas 
as unidades administrativas integrantes de sua 
estrutura regimental, ou regimentos internos 
específicos para cada unidade administrativa, a 
critério do Ministro de Estado correspondente. 

§ 2o As autarquias e fundações terão apenas 
um regimento.

§ 3o O regimento interno conterá o quadro 
demonstrativo de cargos em comissão e de 
funções de confiança do órgão ou da entidade.

§ 4o Os órgãos e as entidades poderão, me-
diante alteração do quadro demonstrativo de 
cargos em comissão e de funções de confiança 
dos respectivos regimentos internos e dentro de 
suas estruturas, permutar cargos em comissão 
do Grupo-DAS com FCPE de mesmo nível 
e categoria, desde que não sejam alteradas as 
unidades da estrutura organizacional básica 
especificadas no decreto que aprovar a estrutura 
regimental ou o estatuto.

§ 5o A permuta de que trata o § 4o:
I – não poderá acarretar qualquer alteração 

do quadro resumo de custos dos cargos em 

1 Decreto no 8.819/2016.
2 Decreto no 8.819/2016.
3 Decreto no 8.819/2016.

comissão e das funções de confiança do decreto 
que aprovar a estrutura regimental ou o estatuto 
do órgão ou da entidade; e

II – deverá ser registrada no Sistema de Or-
ganização e Inovação Institucional do Governo 
Federal – SIORG.

§ 6o Enquanto não disponibilizado o módu-
lo para registro no SIORG, a permuta de que 
trata o § 4o deverá ser comunicada ao órgão 
central do SIORG, mediante ofício do titular do 
órgão ou da entidade ou da autoridade a quem 
tiver sido delegada essa competência.

CAPÍTULO II – Do Concurso Público
SEÇÃO I – Das Disposições Gerais

Art. 10. Fica delegada competência ao Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão para autorizar a realização de concursos 
públicos nos órgãos e entidades da administra-
ção pública federal direta, autárquica e funda-
cional e decidir sobre o provimento de cargos e 
empregos públicos, bem como expedir os atos 
complementares necessários para este fim.4

§ 1o A delegação prevista no caput não se 
aplica para efeito de ingresso:

I – nas carreiras de Advogado da União, de 
Procurador da Fazenda Nacional e de Procu-
rador Federal, cujos atos serão praticados pelo 
Advogado-Geral da União;

II – na carreira de Defensor Público da 
União, cujos atos serão praticados pelo Defen-
sor Público-Geral; e

III – na carreira de Diplomata, cujos atos 
serão praticados pelo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores;

IV – na Carreira de Policial Federal, cujos 
atos serão praticados pelo Diretor-Geral do 
Departamento de Polícia Federal.

§ 2o Prescinde de autorização do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão o provimento de cargo docente e con-
tratação de professor substituto, observado o 
limite que cada universidade federal se encon-
tra autorizada a manter em seu quadro docente, 
conforme norma conjunta dos Ministros de 

4 Decreto no 8.326/2014.
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Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e da Educação. 

§ 3o Os concursos públicos para o provi-
mento de cargos da carreira prevista no inciso 
IV do § 1o devem ser realizados quando o nú-
mero de vagas exceder a cinco por cento dos 
respectivos cargos, ou, com menor número, 
de acordo com a necessidade e a critério do 
Ministro de Estado da Justiça.

§ 4o Nas hipóteses dos §§ 1o e 3o os atos ali 
referidos dependerão de manifestação do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
emitida previamente à realização do concurso, 
que confirme a existência de disponibilidade 
orçamentária para cobrir as despesas com o 
provimento dos cargos.

Art. 11. Durante o período de validade do 
concurso público, o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão poderá autorizar, 
mediante motivação expressa, a nomeação de 
candidatos aprovados e não convocados, po-
dendo ultrapassar em até cinquenta por cento 
o quantitativo original de vagas. 

Art. 12. Excepcionalmente o Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
poderá autorizar a realização de concurso pú-
blico para formação de cadastro reserva para 
provimento futuro, de acordo com a necessida-
de, de cargos efetivos destinados a atividades de 
natureza administrativa, ou de apoio técnico ou 
operacional dos planos de cargos e carreiras do 
Poder Executivo federal. 

Art. 13. O concurso público será de provas 
ou de provas e títulos, podendo ser realizado 
em duas etapas, conforme dispuser a lei ou o 
regulamento do respectivo plano de carreira. 

§ 1o Quando houver prova de títulos, a 
apresentação destes deverá ocorrer em data a 
ser estabelecida no edital, sempre posterior à 
da inscrição no concurso, ressalvada disposição 
diversa em lei. 

§ 2o A prova de títulos deverá ser realizada 
como etapa posterior à prova escrita e somente 
apresentarão os títulos os candidatos aprovados 
nas etapas anteriores ou que tiverem inscrição 
aceita no certame. 

§ 3o Havendo prova oral ou defesa de me-
morial, deverá ser realizada em sessão pública 
e gravada para efeito de registro e avaliação. 

§ 4o A realização de provas de aptidão física 
exige a indicação no edital do tipo de prova, das 
técnicas admitidas e do desempenho mínimo 
para classificação. 

§ 5o No caso das provas de conhecimentos 
práticos específicos, deverá haver indicação 
dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a 
serem utilizadas, bem como da metodologia de 
aferição para avaliação dos candidatos.

§ 6o É admitido, observados os critérios 
estabelecidos no edital de abertura do concurso, 
o condicionamento da aprovação em deter-
minada etapa à, simultaneamente, obtenção 
de nota mínima e obtenção de classificação 
mínima na etapa. 

§ 7o No caso da realização do concurso em 
duas etapas, a segunda será constituída de curso 
ou programa de formação, de caráter elimina-
tório e classificatório, ressalvada disposição 
diversa em lei específica. 

§ 8o Quando o número de candidatos 
matriculados para a segunda etapa ensejar a 
formação de mais de uma turma, com início 
em datas diferentes, o resultado será divulgado 
por grupo, ao término de cada turma. 

Art. 14. A realização de avaliação psicológica 
está condicionada à existência de previsão legal 
específica e deverá estar prevista no edital.5

§ 1o Para os fins deste Decreto, considera-se 
avaliação psicológica o emprego de procedi-
mentos científicos destinados a aferir a com-
patibilidade das características psicológicas do 
candidato com as atribuições do cargo.

§ 2o A avaliação psicológica será realizada 
após a aplicação das provas escritas, orais e de 
aptidão física, quando houver.

§ 3o Os requisitos psicológicos para o de-
sempenho no cargo deverão ser estabelecidos 
previamente, por meio de estudo científico 
das atribuições e responsabilidades dos cargos, 
descrição detalhada das atividades e tarefas, 
identificação dos conhecimentos, habilidades 
e características pessoais necessários para sua 

5 Decreto no 7.308/2010.
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execução e identificação de características res-
tritivas ou impeditivas para o cargo.

§ 4o A avaliação psicológica deverá ser 
realizada mediante o uso de instrumentos de 
avaliação psicológica, capazes de aferir, de 
forma objetiva e padronizada, os requisitos 
psicológicos do candidato para o desempenho 
das atribuições inerentes ao cargo.

§ 5o O edital especificará os requisitos psico-
lógicos que serão aferidos na avaliação.

Art. 14-A. O resultado final da avaliação 
psicológica do candidato será divulgado, exclu-
sivamente, como “apto” ou “inapto”.6

§ 1o Todas as avaliações psicológicas serão 
fundamentadas e os candidatos poderão obter 
cópia de todo o processado envolvendo sua 
avaliação, independentemente de requerimento 
específico e ainda que o candidato tenha sido 
considerado apto.

§ 2o Os prazos e a forma de interposição de 
recurso acerca do resultado da avaliação psico-
lógica serão definidos pelo edital do concurso.

§ 3o Os profissionais que efetuaram ava-
liações psicológicas no certame não poderão 
participar do julgamento de recursos.

§ 4o É lícito ao candidato apresentar parecer 
de assistente técnico na fase recursal.

§ 5o Caso no julgamento de recurso se en-
tenda que a documentação e a fundamentação 
da avaliação psicológica são insuficientes para 
se concluir sobre as condições do candidato, a 
avaliação psicológica será anulada e realizado 
novo exame.

Art. 15. O valor cobrado a título de inscrição 
no concurso público será fixado em edital, le-
vando-se em consideração os custos estimados 
indispensáveis para a sua realização, e ressalva-
das as hipóteses de isenção nele expressamente 
previstas, respeitado o disposto no Decreto 
no 6.593, de 2 de outubro de 2008. 

Art. 16. O órgão ou entidade responsável pela 
realização do concurso público homologará e 
publicará no Diário Oficial da União a relação 
dos candidatos aprovados no certame, classifi-

6 Decreto no 7.308/2010.

cados de acordo com Anexo II deste Decreto, 
por ordem de classificação. 

§ 1o Os candidatos não classificados no 
número máximo de aprovados de que trata 
o Anexo II, ainda que tenham atingido nota 
mínima, estarão automaticamente reprovados 
no concurso público. 

§ 2o No caso de realização de concurso 
público em mais de uma etapa, o critério de 
reprovação do § 1o será aplicado considerando-
se a classificação na primeira etapa. 

§ 3o Nenhum dos candidatos empatados na 
última classificação de aprovados serão consi-
derados reprovados nos termos deste artigo. 

§ 4o O disposto neste artigo deverá constar 
do edital de concurso público. 

Art. 17. Na autorização do Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão para 
realização de concurso público ou na manifes-
tação de que trata o § 3o do art. 10, será fixado 
prazo não superior a seis meses para o órgão 
ou entidade publicar o edital de abertura de 
inscrições para realização do certame. 

§ 1o Para as instituições federais de ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, o pra-
zo referido no caput será contado a partir da 
publicação do ato do Ministro de Estado da 
Educação que realizar a distribuição, entre essas 
entidades, das vagas autorizadas. 

§ 2o Findo o prazo de que trata o caput, 
sem a abertura de concurso público, ficará sem 
efeito a autorização concedida pelo Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
ou a manifestação de que trata o § 3o do art. 10. 

SEÇÃO II – Do Edital do Concurso Público 

Art. 18. O edital do concurso público será:
I – publicado integralmente no Diário Ofi-

cial da União, com antecedência mínima de 
sessenta dias da realização da primeira prova; e

II – divulgado no sitio oficial do órgão ou 
entidade responsável pela realização do con-
curso público e da instituição que executará o 
certame, logo após a sua publicação. 

§ 1o A alteração de qualquer dispositivo do 
edital deverá ser publicada no Diário Oficial 
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da União e divulgada na forma do disposto no 
inciso II. 

§ 2o O prazo de que trata o inciso I poderá 
ser reduzido mediante ato motivado do Mi-
nistro de Estado sob cuja subordinação ou su-
pervisão se encontrar o órgão ou entidade res-
ponsável pela realização do concurso público. 

Art. 19. Deverão constar do edital de aber-
tura de inscrições, no mínimo, as seguintes 
informações:

I – identificação da instituição realizadora do 
certame e do órgão ou entidade que o promove;

II – menção ao ato ministerial que autorizar 
a realização do concurso público, quando for 
o caso;

III – número de cargos ou empregos públicos 
a serem providos;

IV – quantitativo de cargos ou empregos 
reservados às pessoas com deficiência e crité-
rios para sua admissão, em consonância com o 
disposto nos arts. 37 a 44 do Decreto no 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999;

V – denominação do cargo ou emprego 
público, a classe de ingresso e a remuneração 
inicial, discriminando-se as parcelas que a 
compõem;

VI – lei de criação do cargo, emprego público 
ou carreira, e seus regulamentos;

VII – descrição das atribuições do cargo ou 
emprego público;

VIII – indicação do nível de escolaridade 
exigido para a posse no cargo ou emprego;

IX – indicação precisa dos locais, horários 
e procedimentos de inscrição, bem como das 
formalidades para sua confirmação;

X – valor da taxa de inscrição e hipóteses 
de isenção;

XI – orientações para a apresentação do 
requerimento de isenção da taxa de inscrição, 
conforme legislação aplicável;

XII – indicação da documentação a ser 
apresentada no ato de inscrição e quando da 
realização das provas, bem como do material 
de uso não permitido nesta fase;

XIII – enunciação precisa das disciplinas das 
provas e dos eventuais agrupamentos de provas;

XIV – indicação das prováveis datas de 
realização das provas;

XV – número de etapas do concurso público, 
com indicação das respectivas fases, seu caráter 
eliminatório ou eliminatório e classificatório, 
e indicativo sobre a existência e condições do 
curso de formação, se for o caso;

XVI – informação de que haverá gravação 
em caso de prova oral ou defesa de memorial;

XVII – explicitação detalhada da metodo-
logia para classificação no concurso público;

XVIII – exigência, quando cabível, de exa-
mes médicos específicos para a carreira ou de 
exame psicotécnico ou sindicância da vida 
pregressa;

XIX – regulamentação dos meios de aferi-
ção do desempenho do candidato nas provas, 
observado o disposto na Lei no 10.741, de 1o de 
outubro de 2003;

XX – fixação do prazo de validade do con-
curso e da possibilidade de sua prorrogação; e

XXI – disposições sobre o processo de ela-
boração, apresentação, julgamento, decisão e 
conhecimento do resultado de recursos. 

Parágrafo único. A escolaridade mínima, 
e a experiência profissional, quando exigidas, 
deverão ser comprovadas no ato de posse no 
cargo ou emprego, vedada a exigência de com-
provação no ato de inscrição no concurso pú-
blico ou em qualquer de suas etapas, ressalvado 
o disposto em legislação específica. 

CAPÍTULO III – Do Sistema de 
Organização e Inovação Institucional do 
Governo Federal – SIORG 

Art. 20. Ficam organizadas sob a forma de 
sistema, com a designação de Sistema de Or-
ganização e Inovação Institucional do Governo 
Federal – SIORG, as atividades de desenvolvi-
mento organizacional dos órgãos e entidades da 
administração direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo Federal, com as seguintes 
finalidades:

I – uniformizar e integrar ações das unidades 
que o compõem;

II – constituir rede colaborativa voltada à 
melhoria da gestão pública;

III – desenvolver padrões de qualidade e de 
racionalidade;
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IV – proporcionar meios para melhorar o 
desempenho institucional e otimizar a utiliza-
ção dos recursos disponíveis; e

V – reduzir custos operacionais e assegurar 
a continuidade dos processos de organização e 
inovação institucional. 

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, 
consideram-se funções básicas de organização 
e inovação institucional:

I – definição das competências dos órgãos e 
entidades e das atribuições de seus dirigentes;

II – organização e funcionamento da admi-
nistração federal;

III – estabelecimento de programas de me-
lhoria do desempenho dos órgãos e entidades;

IV – geração, adaptação e disseminação de 
tecnologias de inovação;

V – racionalização de métodos e processos 
administrativos;

VI – elaboração de planos de formação, 
desenvolvimento e treinamento do pessoal 
envolvido na área de abrangência do sistema; e

VII – disseminação de informações or-
ganizacionais e de desempenho da gestão 
administrativa. 

Art. 21. São integrantes do SIORG todas as 
unidades administrativas incumbidas de ativi-
dades de organização e inovação institucional 
da Administração direta, autárquica e funda-
cional do Poder Executivo federal, observada 
a seguinte estrutura:

I – órgão central: o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, por intermédio 
da Secretaria de Gestão;

II – órgãos setoriais: as Secretarias-Execu-
tivas ou equivalentes, assessoradas pelas uni-
dades administrativas responsáveis pela área 
de organização e inovação institucional dos 
Ministérios e órgãos integrantes da Presidência 
da República; e

III – órgãos seccionais: diretorias adminis-
trativas ou equivalentes, que atuam na área 
de organização e inovação institucional, nas 
autarquias e fundações. 

§ 1o As unidades setoriais e seccionais do 
SIORG subordinam-se tecnicamente ao órgão 
central do Sistema, para os estritos fins deste 
Decreto, sem prejuízo da subordinação admi-

nistrativa decorrente de sua posição na estrutu-
ra do órgão ou entidade em que se encontrem. 

§ 2o Caberá às unidades setoriais a arti-
culação com as unidades seccionais a elas 
vinculadas, com o objetivo de contribuir para 
a integração sistêmica do SIORG. 

Art. 22. Ao órgão central do SIORG compete:
I – definir, padronizar, sistematizar e estabe-

lecer, mediante a edição de enunciados e instru-
ções, os procedimentos atinentes às atividades 
de organização e inovação institucional;

II – estabelecer fluxos de informação entre 
as unidades integrantes do Sistema e os demais 
sistemas de atividades auxiliares, visando sub-
sidiar os processos de decisão e a coordenação 
das atividades governamentais;

III – gerar e disseminar tecnologias e instru-
mental metodológicos destinados ao planeja-
mento, execução e controle das atividades de 
organização e inovação institucional;

IV – orientar e conduzir o processo de orga-
nização e de inovação institucional;

V – analisar e manifestar-se sobre propostas 
de:

a) criação e extinção de órgãos e entidades;
b) definição das competências dos órgãos e 

entidades, e das atribuições de seus dirigentes;
c) revisão de categoria jurídico-institucional 

dos órgãos e entidades;
d) remanejamento de cargos em comissão 

e funções de confiança;
e) criação, transformação e extinção de 

cargos e funções; e
f) aprovação e revisão de estrutura regimen-

tal e de estatuto;
VI – promover estudos e propor a criação, 

fusão, reorganização, transferência e extinção 
de órgãos e entidades; e

VII – administrar o cadastro de órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal. 

Art. 23. Às unidades setoriais e seccionais do 
SIORG compete:

I – cumprir e fazer cumprir as normas de 
organização e inovação institucional expedidas 
pelo órgão central;

II – propor ações e sugerir prioridades nas 
atividades de organização e de inovação insti-
tucional da respectiva área de atuação;
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III – acompanhar e avaliar os programas e 
projetos de organização e inovação institucio-
nal, informando ao órgão central;

IV – organizar e divulgar informações sobre 
estrutura regimental, estatuto, normas, rotinas, 
manuais de orientação, regimentos internos, 
instruções e procedimentos operacionais;

V – elaborar e rever periodicamente os 
documentos normativos necessários ao bom 
andamento das atividades de organização e 
inovação institucional, segundo padrões e 
orientação estabelecidos;

VI – normatizar, racionalizar e simplificar 
instrumentos, procedimentos e rotinas de 
trabalho;

VII – desenvolver padrões de qualidade 
e funcionalidade destinados à melhoria do 
desempenho dos trabalhos e dos serviços 
prestados; e

VIII – promover ações visando eliminar 
desperdício de recursos. 

Art. 24. O suporte às atividades de organiza-
ção e inovação institucional contará com um 
sistema informatizado que conterá o cadastro 
oficial sobre as estruturas, as competências e 
os cargos em comissão e funções de confiança 
dos órgãos e entidades integrantes do SIORG. 

Art. 25. Para fins de integração, os sistemas 
abaixo relacionados deverão utilizar a tabela de 
órgãos do sistema informatizado de apoio ao 
SIORG como única referência para o cadastro 
de órgãos e unidades administrativas:

I – Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos – SIAPE;

II – Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais – SIASG;

III – Sistema Integrado de Dados Orçamen-
tários – SIDOR;

IV – Sistema de Informações Gerenciais e 
de Planejamento – SIGPLAN;

V – Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI;

VI – Sistema de Concessão de Passagens e 
Diárias – SCDP; e

VII – Sistema de Administração dos Recur-
sos de Informação e Informática – SISP. 

Parágrafo único. O disposto no caput apli-
ca-se aos sistemas sucedâneos, aos subsistemas 

destes e aos sistemas de uso corporativo do 
Poder Executivo Federal que vierem a ser 
instituídos. 

CAPÍTULO IV – Das Disposições Finais

Art. 26. As propostas submetidas ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
para fins do disposto no § 2o do art. 1o poderão 
ser devolvidas ao Ministério de origem caso o 
encaminhamento não obedeça as disposições 
deste Decreto.

Art. 27. Serão divulgadas por extrato, no sítio 
eletrônico do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, as demandas de fortale-
cimento da capacidade institucional enviadas 
pelos órgãos e entidades, suas justificativas e 
o impacto orçamentário resultante, quando 
houver. 

Art. 28. O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão expedirá os atos comple-
mentares necessários à aplicação deste Decreto, 
cabendo-lhe dirimir as dúvidas porventura 
existentes. 

Art. 29. Aos concursos públicos autorizados 
até a data da publicação deste Decreto apli-
cam-se as disposições do Decreto no  4.175, 
de 27 de março de 2002, e os procedimentos 
complementares estabelecidos pelo Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Parágrafo único. Opcionalmente, o órgão 
ou entidade poderá aplicar as disposições deste 
Decreto aos concursos públicos autorizados 
anteriormente à sua data de publicação. 

Art. 30. O art. 8o do Decreto no 5.378, de 23 
de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 8o  ...........................................................
 ...........................................................................
III – representantes de órgãos e entidades da 
administração pública, assim como de en-
tidades privadas com notório engajamento 
em ações ligadas à qualidade da gestão e à 
desburocratização, conforme estabelecido 
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pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
§ 1o Os membros a que se referem o caput, 
titulares e suplentes, serão indicados pelos 
dirigentes dos órgãos ou entidades represen-
tados e designados pelo Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§ 2o O mandato dos membros do Comitê 
Gestor será de dois anos, permitida a 
recondução.”

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 32. Ficam revogados:
I – o Decreto no 92.360, de 4 de fevereiro 

de 1986;
II – o parágrafo único do art. 1o e os arts. 2o 

a 4o do Decreto no 1.351, de 28 de dezembro 
de 1994;

III – o Decreto no  3.134, de 10 de agosto 
de 1999;

IV – o Decreto no 3.716, de 3 de janeiro de 
2001;

V – o Decreto no 4.175, de 27 de março de 
2002;

VI – o Decreto no  4.567, de 1o de janeiro 
de 2003;

VII – o Decreto no 4.896, de 25 de novembro 
de 2003;

VIII – o § 1o do art. 3o do Decreto no 4.748, 
de 16 de junho de 2003;

IX – o art.  2o e o Anexo II ao Decreto 
no 5.452, de 1o de junho de 2005;

X – o art. 2o do Decreto no 6.097, de 24 de 
abril de 2007; e

XI – o Decreto no 6.133, de 26 de junho de 
2007. 

Brasília, 21 de agosto de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo 
Bernardo Silva 

Decretado em 21/8/2009 e publicado no DOU de 
24/8/2009. Anexos não incluídos.
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Decreto no 6.932/2009
Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do 
reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao 
Cidadão” e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Os órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Federal observarão as seguintes diretrizes 
nas relações entre si e com o cidadão:

I – presunção de boa-fé;
II – compartilhamento de informações, nos 

termos da lei;
III – atuação integrada e sistêmica na ex-

pedição de atestados, certidões e documentos 
comprobatórios de regularidade;

IV – racionalização de métodos e procedi-
mentos de controle;

V – eliminação de formalidades e exigências 
cujo custo econômico ou social seja superior ao 
risco envolvido;

VI – aplicação de soluções tecnológicas que 
visem a simplificar processos e procedimentos 
de atendimento ao cidadão e a propiciar me-
lhores condições para o compartilhamento das 
informações;

VII – utilização de linguagem simples e 
compreensível, evitando o uso de siglas, jargões 
e estrangeirismos; e

VIII – articulação com Estados, Distrito 
Federal, Municípios e outros poderes para a 
integração, racionalização, disponibilização e 
simplificação de serviços públicos prestados 
ao cidadão.

Art. 2o Os órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Federal que necessitarem de documentos 
comprobatórios de regularidade de situação 
do cidadão, atestados, certidões ou outros 
documentos comprobatórios que constem em 
base de dados oficial da administração pública 

federal deverão obtê-los diretamente do res-
pectivo órgão ou entidade.

Parágrafo único. Exclui-se da aplicação do 
disposto no caput:

I – comprovação de antecedentes criminais;
II – informações sobre pessoa jurídica; e
III – situações expressamente previstas em 

lei.

Art. 3o Os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo Federal não poderão exigir do cidadão a 
apresentação de certidões ou outros documen-
tos expedidos por outro órgão ou entidade do 
Poder Executivo Federal, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 2o. (Vigência)

§ 1o O órgão ou entidade deverá, quando 
necessário, juntar aos autos do respectivo pro-
cesso administrativo versão impressa da certi-
dão ou documento obtido por meio eletrônico.

§ 2o As certidões ou outros documentos que 
contenham informações sigilosas do cidadão 
somente poderão ser obtidas por meio de sua 
autorização expressa.

§ 3o Quando não for possível a obtenção de 
atestados, certidões e documentos comproba-
tórios de regularidade de situação diretamente 
do órgão ou entidade expedidora, os fatos 
poderão ser comprovados mediante declaração 
escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso 
de declaração falsa, ficará sujeito às sanções 
administrativas, civis e penais aplicáveis.

Art. 4o No âmbito da administração pública 
federal, os órgãos e as entidades gestores de 
base de dados oficial colocarão à disposição 
dos órgãos e entidades públicos interessados 
as orientações para acesso às informações 
constantes dessas bases de dados, observadas 
as disposições legais aplicáveis.1

1 Decreto no 8.638/2016.
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Art. 5o No atendimento aos requerimentos do 
cidadão, os órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Federal observarão as seguintes práticas:

I – gratuidade dos atos necessários ao exer-
cício da cidadania, nos termos da Lei no 9.265, 
de 12 de fevereiro de 1996;

II – padronização de procedimentos referen-
tes à utilização de formulários, guias e outros 
documentos; e

III – vedação de recusa de recebimento de 
requerimentos pelos serviços de protocolo, 
salvo quando o órgão ou entidade for mani-
festamente incompetente.

§ 1o Na ocorrência da hipótese referida no 
inciso III, os serviços de protocolo deverão 
prover as informações e orientações necessárias 
para que o cidadão possa dar andamento ao 
requerimento.

§ 2o Após a protocolização do requerimen-
to, caso o agente público verifique que o órgão 
ou entidade é incompetente para o exame ou 
decisão da matéria, este deverá providenciar a 
remessa imediata do requerimento ao órgão ou 
entidade competente.

§ 3o Quando a remessa referida no § 2o não 
for possível, o interessado deverá ser comuni-
cado imediatamente do fato para adoção das 
providências a seu cargo.

Art. 6o As exigências necessárias para o reque-
rimento serão feitas desde logo e de uma só vez 
ao interessado, justificando-se exigência poste-
rior apenas em caso de dúvida superveniente.

Art. 7o Não será exigida prova de fato já com-
provado pela apresentação de outro documento 
válido.

Art. 8o Para complementar informações ou 
solicitar esclarecimentos, a comunicação entre 
o órgão ou entidade e o interessado poderá ser 
feita por qualquer meio, inclusive comunicação 
verbal, direta ou telefônica, correspondência, 
telegrama, fax ou correio eletrônico, regis-
trando-se a circunstância no processo, caso 
necessário.

Art. 9o Salvo na existência de dúvida fundada 
quanto à autenticidade e no caso de imposição 
legal, fica dispensado o reconhecimento de 

firma em qualquer documento produzido no 
Brasil destinado a fazer prova junto a órgãos 
e entidades da administração pública federal.2

Art. 10. A juntada de documento, quando 
decorrente de disposição legal, poderá ser feita 
por cópia autenticada, dispensada nova confe-
rência com o documento original.

§ 1o A autenticação poderá ser feita, me-
diante cotejo da cópia com o original, pelo 
próprio servidor a quem o documento deva 
ser apresentado.

§ 2o Verificada, a qualquer tempo, falsi-
ficação de assinatura ou de autenticação de 
documento público ou particular, o órgão ou 
entidade considerará não satisfeita a exigência 
documental respectiva e, dentro do prazo máxi-
mo de cinco dias, dará conhecimento do fato à 
autoridade competente para adoção das provi-
dências administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal que prestam serviços à socie-
dade, direta ou indiretamente, deverão elaborar 
e divulgar Carta de Serviços ao Cidadão, no 
âmbito de sua esfera de competência.3

§ 1o A Carta de Serviços ao Cidadão tem 
por objetivo informar o cidadão dos serviços 
prestados pelo órgão ou entidade, das formas 
de acesso a esses serviços e dos respectivos 
compromissos e padrões de qualidade de aten-
dimento ao público.

§ 2o A Carta de Serviços ao Cidadão deverá 
trazer informações claras e precisas em relação 
a cada um dos serviços prestados, em especial 
as relacionadas com:

I – o serviço oferecido;
II – os requisitos, documentos e informações 

necessários para acessar o serviço;
III – as principais etapas para processamento 

do serviço;
IV – o prazo máximo para a prestação do 

serviço;
V – a forma de prestação do serviço;
VI – a forma de comunicação com o solici-

tante do serviço; e
VII – os locais e formas de acessar o serviço. 

2 Decreto no 8.936/2016.
3 Decreto no 8.936/2016.
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§ 3o Além das informações descritas no § 2o, 
a Carta de Serviços ao Cidadão deverá detalhar 
os padrões de qualidade do atendimento rela-
tivos aos seguintes aspectos:

I – prioridades de atendimento;
II – tempo de espera para atendimento;
III – prazos para a realização dos serviços;
IV – mecanismos de comunicação com os 

usuários;
V – procedimentos para receber, atender, 

gerir e responder às sugestões e reclamações;
VI – fornecimento de informações acerca 

das etapas, presentes e futuras, esperadas para 
a realização dos serviços, inclusive estimativas 
de prazos;

VII – mecanismos de consulta, por parte dos 
usuários, acerca das etapas, cumpridas e pen-
dentes, para a realização do serviço solicitado;

VIII – tratamento a ser dispensado aos 
usuários quando do atendimento;

IX – requisitos básicos para o sistema de 
sinalização visual das unidades de atendimento;

X – condições mínimas a serem observadas 
pelas unidades de atendimento, em especial 
no que se refere a acessibilidade, limpeza e 
conforto;

XI – procedimentos alternativos para aten-
dimento quando o sistema informatizado se 
encontrar indisponível; e

XII – outras informações julgadas de inte-
resse dos usuários.

§ 4o A Carta de Serviços ao Cidadão será 
objeto de permanente divulgação:

I – em locais de fácil acesso ao público;
II – nos locais de atendimento; e
III – no Portal de Serviços do Governo Fe-

deral, disponível em www.servicos.gov.br, por 
meio de publicação no referido sítio eletrônico.

Art. 12. Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal deverão utilizar ferramenta 
de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus 
serviços, disponível no Portal de Serviços do 
Governo Federal, e utilizar os resultados como 
subsídio relevante para reorientar e ajustar os 
serviços prestados.4

§ 1o A pesquisa de satisfação objetiva as-
segurar a efetiva participação do cidadão na 

4 Decreto no 8.936/2016.

avaliação dos serviços prestados, possibilitar 
a identificação de lacunas e deficiências na 
prestação dos serviços e identificar o nível de 
satisfação dos usuários com relação aos serviços 
prestados.

§ 2o Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal deverão divulgar no Portal 
de Serviços do Governo Federal os resultados 
da pesquisa de satisfação dos usuários dos seus 
serviços.

Art. 13. O Programa Nacional da Gestão 
Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, 
instituído pelo Decreto no  5.378, de 23 de 
fevereiro de 2005, colocará à disposição dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 
interessados, gratuitamente, metodologia para 
elaboração da Carta de Serviço ao Cidadão e 
instrumento padrão de pesquisa de satisfação.

Art. 14. Os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo Federal que prestam serviços diretamen-
te aos cidadãos deverão envidar esforços para 
manter esses serviços disponíveis às Centrais de 
Atendimento ao Cidadão estaduais, municipais 
e do Distrito Federal.

Art. 15. O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão poderá dispor sobre a 
implementação do disposto neste Decreto, 
inclusive sobre mecanismos de acompanha-
mento, avaliação e incentivo.

Art. 16. O servidor civil ou militar que des-
cumprir as normas contidas neste Decreto 
estará sujeito às penalidades previstas, respec-
tivamente, na Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e na Lei no 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980.

Parágrafo único. O cidadão que tiver os di-
reitos garantidos neste Decreto desrespeitados 
poderá fazer representação junto à Controla-
doria-Geral da União.

Art. 17. Cabe à Controladoria-Geral da União 
e aos órgãos integrantes do sistema de controle 
interno do Poder Executivo Federal zelar pelo 
cumprimento do disposto neste Decreto, bem 
como adotar as providências para a responsa-
bilização dos dirigentes e dos servidores que 
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praticarem atos em desacordo com as disposi-
ções aqui estabelecidas.

Art. 18. Os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo Federal terão prazo de cento e oitenta 
dias, após a publicação deste Decreto, para 
cumprir o disposto no art. 4o.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor:
I – trezentos e sessenta dias após a data de 

sua publicação, em relação ao art. 3o; e
II – na data de sua publicação, em relação 

aos demais dispositivos.

Art. 20. Ficam revogados os Decretos 
nos  63.166, de 26 de agosto de 1968, 64.024-
A, de 27 de janeiro de 1969, e 3.507, de 13 de 
junho de 2000.

Brasília, 11 de agosto de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo 
Bernardo Silva

Decretado em 11/8/2009 e publicado no DOU de 
12/8/2009.
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Decreto no 6.062/2007
Institui o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – 
PRO-REG, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Programa de Forta-
lecimento da Capacidade Institucional para 
Gestão em Regulação – PRO-REG, com a 
finalidade de contribuir para a melhoria do 
sistema regulatório, da coordenação entre as 
instituições que participam do processo regu-
latório exercido no âmbito do Governo Federal, 
dos mecanismos de prestação de contas e de 
participação e monitoramento por parte da 
sociedade civil e da qualidade da regulação de 
mercados.

Art. 2o O PRO-REG deverá contemplar a 
formulação e implementação de medidas in-
tegradas que objetivem:

I – fortalecer o sistema regulatório de modo 
a facilitar o pleno exercício de funções por parte 
de todos os atores;

II – fortalecer a capacidade de formulação 
e análise de políticas públicas em setores re-
gulados;

III – a melhoria da coordenação e do ali-
nhamento estratégico entre políticas setoriais 
e processo regulatório;

IV – o fortalecimento da autonomia, trans-
parência e desempenho das agências regula-
doras; e

V – o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de mecanismos para o exercício do controle 
social e transparência no âmbito do processo 
regulatório.

Art. 3o Para consecução do disposto nos 
arts. 1o e 2o, o PRO-REG, por meio do Comitê 

Gestor e do Comitê Consultivo de que trata o 
art. 4o, deverá:

I – mobilizar os órgãos e entidades da ad-
ministração pública envolvidos no processo 
regulatório;

II – coordenar e promover a execução de 
estudos e pesquisas e formular propostas a 
serem implementadas no âmbito dos órgãos e 
entidades envolvidos no processo regulatório;

III – identificar e propor a adoção de modelo 
de excelência em gestão regulatória, bem assim 
elaborar os instrumentos necessários a sua 
implementação; e

IV – apoiar tecnicamente os órgãos e enti-
dades da administração pública na implemen-
tação das medidas a serem adotadas.

Art. 4o Ficam instituídos o Comitê Gestor do 
PRO-REG – CGP e o Comitê Consultivo do 
PRO-REG – CCP, no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.1

Art. 5o O CGP é composto por um represen-
tante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:2

I – Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que o coordenará;

II – Casa Civil da Presidência da República; e
III – Ministério da Fazenda.

Art. 6o Compete ao CGP:
I – definir o direcionamento estratégico do 

PRO-REG;
II – definir as prioridades, coordenar e su-

pervisionar o andamento geral do PRO-REG e 
de seus componentes;

III – articular os órgãos envolvidos com a 
operação;

IV – aprovar os planos de aquisições e pro-
gramas operacionais anuais;

1 Decreto no 8.760/2016.
2 Decreto no 8.760/2016.
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V – aprovar os informes semestrais de 
avanço que deverão ser apresentados ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BID; e

VI – resolver aspectos controversos relacio-
nados à execução do PRO-REG.

Parágrafo único. O coordenador do CGP 
poderá convidar representantes de órgãos e 
entidades públicas e privadas, e dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, para participar das 
reuniões, sem direito a voto.

Art. 7o O CGP poderá instituir grupos e co-
missões temáticas, de caráter temporário, des-
tinados ao estudo e à elaboração de propostas 
sobre matérias específicas.

Art. 8o O CCP é composto por um repre-
sentante, titular e suplente, de cada uma das 
agências reguladoras referidas em anexo à Lei 
no 10.871, de 20 de maio de 2004, e dos Minis-
térios aos quais estão vinculadas, do Ministério 
da Justiça e do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE).

Art. 9o Compete ao CCP:
I – apresentar e discutir propostas que 

possam apoiar e melhorar a execução do 
PRO-REG;

II – colaborar para o aperfeiçoamento dos 
níveis técnicos das ações implementadas e 
contribuir para a sua efetividade;

III – prestar assessoria e orientação ao 
CGP; e

IV – zelar pela integridade técnica do PRO-
-REG.

Art. 10. Os representantes, titular e suplente, 
do CGP e do CCP serão indicados pelos diri-
gentes dos órgãos e das entidades de que tratam 
os art. 5o e art. 8o e designados em ato do Minis-
tro de Estado do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.3

Art. 11. A Secretaria-Executiva do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão será 
encarregada do apoio técnico-administrativo 
ao PRO-REG.4

3 Decreto no 8.760/2016.
4 Decreto no 8.760/2016.

Parágrafo único. Compete à Subchefia de 
Análise e Acompanhamento de Políticas Go-
vernamentais da Casa Civil da Presidência da 
República:

I – promover os meios e o apoio necessário 
à execução dos trabalhos do CGP e do CCP;

II – prestar assistência direta aos coordena-
dores do CGP e do CCP;

III – preparar as reuniões do CGP e do CCP;
IV – acompanhar a implementação das 

deliberações e diretrizes fixadas pelo CGP e 
pelo CCP;

V – elaborar minutas de relatório de desem-
penho do PRO-REG, a serem apreciados pelo 
CGP e pelo CCP;

VI – manter na rede mundial de computado-
res (internet) sítio para divulgação de relatórios 
aprovados pelo CGP e demais documentos de 
interesse público, relativo ao PRO-REG, ressal-
vadas as informações sigilosas; e

VII – exercer outras atividades que lhe sejam 
atribuídas pelo CGP.

Art. 12. A função de membro representante 
no CGP e no CCP não será remunerada, mas 
considerada prestação de serviço público 
relevante.

Art. 13. O PRO-REG será custeado por do-
tações orçamentárias da União consignadas 
anualmente no orçamento do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, observados 
os limites de movimentação, de empenho e de 
pagamento fixados anualmente.5

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 16 de março de 2007; 186o da Indepen-
dência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido 
Mantega – Paulo Bernardo Silva – Dilma 
Rousseff

Decretado em 16/3/2007 e publicado no DOU de 
19/3/2007.

5 Decreto no 8.760/2016.
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Decreto no 6.029/2007
Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1o Fica instituído o Sistema de Gestão 
da Ética do Poder Executivo Federal com a 
finalidade de promover atividades que dispõem 
sobre a conduta ética no âmbito do Executivo 
Federal, competindo-lhe: 

I – integrar os órgãos, programas e ações 
relacionadas com a ética pública;

II – contribuir para a implementação de po-
líticas públicas tendo a transparência e o acesso 
à informação como instrumentos fundamentais 
para o exercício de gestão da ética pública;

III – promover, com apoio dos segmentos 
pertinentes, a compatibilização e interação de 
normas, procedimentos técnicos e de gestão 
relativos à ética pública;

IV – articular ações com vistas a estabelecer 
e efetivar procedimentos de incentivo e incre-
mento ao desempenho institucional na gestão 
da ética pública do Estado brasileiro. 

Art. 2o Integram o Sistema de Gestão da Ética 
do Poder Executivo Federal:

I – a Comissão de Ética Pública – CEP, 
instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;

II – as Comissões de Ética de que trata o 
Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994; e

III – as demais Comissões de Ética e equi-
valentes nas entidades e órgãos do Poder Exe-
cutivo Federal. 

Art. 3o A CEP será integrada por sete brasilei-
ros que preencham os requisitos de idoneidade 
moral, reputação ilibada e notória experiência 
em administração pública, designados pelo 
Presidente da República, para mandatos de três 
anos, não coincidentes, permitida uma única 
recondução. 

§ 1o A atuação no âmbito da CEP não enseja 
qualquer remuneração para seus membros e os 
trabalhos nela desenvolvidos são considerados 
prestação de relevante serviço público. 

§ 2o O Presidente terá o voto de qualidade 
nas deliberações da Comissão. 

§ 3o Os mandatos dos primeiros membros 
serão de um, dois e três anos, estabelecidos no 
decreto de designação.

Art. 4o À CEP compete:
I – atuar como instância consultiva do Pre-

sidente da República e Ministros de Estado em 
matéria de ética pública;

II – administrar a aplicação do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal, 
devendo:

a) submeter ao Presidente da República 
medidas para seu aprimoramento;

b) dirimir dúvidas a respeito de interpre-
tação de suas normas, deliberando sobre casos 
omissos;

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, 
condutas em desacordo com as normas nele 
previstas, quando praticadas pelas autoridades 
a ele submetidas;

III – dirimir dúvidas de interpretação sobre 
as normas do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Fe-
deral de que trata o Decreto no 1.171, de 1994;

IV – coordenar, avaliar e supervisionar o 
Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder 
Executivo Federal;

V – aprovar o seu regimento interno; e
VI – escolher o seu Presidente. 
Parágrafo único. A CEP contará com uma 

Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil 
da Presidência da República, à qual competirá 
prestar o apoio técnico e administrativo aos 
trabalhos da Comissão. 

Art. 5o Cada Comissão de Ética de que trata 
o Decreto no  1.171, de 1994, será integrada 
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por três membros titulares e três suplentes, 
escolhidos entre servidores e empregados do 
seu quadro permanente, e designados pelo diri-
gente máximo da respectiva entidade ou órgão, 
para mandatos não coincidentes de três anos. 

Art. 6o É dever do titular de entidade ou ór-
gão da Administração Pública Federal, direta 
e indireta:

I – assegurar as condições de trabalho para 
que as Comissões de Ética cumpram suas 
funções, inclusive para que do exercício das 
atribuições de seus integrantes não lhes resulte 
qualquer prejuízo ou dano;

II – conduzir em seu âmbito a avaliação da 
gestão da ética conforme processo coordenado 
pela Comissão de Ética Pública. 

Art. 7o Compete às Comissões de Ética de que 
tratam os incisos II e III do art. 2o:

I – atuar como instância consultiva de diri-
gentes e servidores no âmbito de seu respectivo 
órgão ou entidade;

II – aplicar o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, 
devendo:

a) submeter à Comissão de Ética Pública 
propostas para seu aperfeiçoamento;

b) dirimir dúvidas a respeito da interpre-
tação de suas normas e deliberar sobre casos 
omissos;

c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, 
conduta em desacordo com as normas éticas 
pertinentes; e

d) recomendar, acompanhar e avaliar, no 
âmbito do órgão ou entidade a que estiver vin-
culada, o desenvolvimento de ações objetivan-
do a disseminação, capacitação e treinamento 
sobre as normas de ética e disciplina;

III – representar a respectiva entidade ou 
órgão na Rede de Ética do Poder Executivo 
Federal a que se refere o art. 9o; e

IV – supervisionar a observância do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal e 
comunicar à CEP situações que possam confi-
gurar descumprimento de suas normas. 

§ 1o Cada Comissão de Ética contará com 
uma Secretaria-Executiva, vinculada adminis-
trativamente à instância máxima da entidade ou 

órgão, para cumprir plano de trabalho por ela 
aprovado e prover o apoio técnico e material ne-
cessário ao cumprimento das suas atribuições. 

§ 2o As Secretarias-Executivas das Comis-
sões de Ética serão chefiadas por servidor ou 
empregado do quadro permanente da entidade 
ou órgão, ocupante de cargo de direção compa-
tível com sua estrutura, alocado sem aumento 
de despesas. 

Art. 8o Compete às instâncias superiores dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 
abrangendo a administração direta e indireta:

I – observar e fazer observar as normas de 
ética e disciplina;

II – constituir Comissão de Ética;
III – garantir os recursos humanos, materiais 

e financeiros para que a Comissão cumpra com 
suas atribuições; e

IV – atender com prioridade às solicitações 
da CEP. 

Art. 9o Fica constituída a Rede de Ética do 
Poder Executivo Federal, integrada pelos repre-
sentantes das Comissões de Ética de que tratam 
os incisos I, II e III do art. 2o, com o objetivo 
de promover a cooperação técnica e a avaliação 
em gestão da ética. 

Parágrafo único. Os integrantes da Rede 
de Ética se reunirão sob a coordenação da 
Comissão de Ética Pública, pelo menos uma 
vez por ano, em fórum específico, para avaliar 
o programa e as ações para a promoção da ética 
na administração pública. 

Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais 
Comissões de Ética devem ser desenvolvidos 
com celeridade e observância dos seguintes 
princípios:

I – proteção à honra e à imagem da pessoa 
investigada;

II – proteção à identidade do denunciante, 
que deverá ser mantida sob reserva, se este 
assim o desejar; e

III – independência e imparcialidade dos 
seus membros na apuração dos fatos, com as 
garantias asseguradas neste Decreto. 

Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, 
pessoa jurídica de direito privado, associação 



135

N
or

m
as

 c
or

re
la

ta
s

ou entidade de classe poderá provocar a atuação 
da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apu-
ração de infração ética imputada a agente pú-
blico, órgão ou setor específico de ente estatal. 

Parágrafo único. Entende-se por agente 
público, para os fins deste Decreto, todo aquele 
que, por força de lei, contrato ou qualquer ato 
jurídico, preste serviços de natureza perma-
nente, temporária, excepcional ou eventual, 
ainda que sem retribuição financeira, a órgão 
ou entidade da administração pública federal, 
direta e indireta. 

Art. 12. O processo de apuração de prática de 
ato em desrespeito ao preceituado no Código 
de Conduta da Alta Administração Federal e 
no Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal será 
instaurado, de ofício ou em razão de denúncia 
fundamentada, respeitando-se, sempre, as ga-
rantias do contraditório e da ampla defesa, pela 
Comissão de Ética Pública ou Comissões de 
Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2o, 
conforme o caso, que notificará o investigado 
para manifestar-se, por escrito, no prazo de 
dez dias. 

§ 1o O investigado poderá produzir prova 
documental necessária à sua defesa. 

§ 2o As Comissões de Ética poderão requisi-
tar os documentos que entenderem necessários 
à instrução probatória e, também, promover 
diligências e solicitar parecer de especialista. 

§ 3o Na hipótese de serem juntados aos 
autos da investigação, após a manifestação re-
ferida no caput deste artigo, novos elementos de 
prova, o investigado será notificado para nova 
manifestação, no prazo de dez dias. 

§ 4o Concluída a instrução processual, as 
Comissões de Ética proferirão decisão conclu-
siva e fundamentada. 

§ 5o Se a conclusão for pela existência de 
falta ética, além das providências previstas no 
Código de Conduta da Alta Administração 
Federal e no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, as Comissões de Ética tomarão as 
seguintes providências, no que couber:

I – encaminhamento de sugestão de exone-
ração de cargo ou função de confiança à auto-

ridade hierarquicamente superior ou devolução 
ao órgão de origem, conforme o caso;

II – encaminhamento, conforme o caso, para 
a Controladoria-Geral da União ou unidade 
específica do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal de que trata o Decreto n o 
5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de 
eventuais transgressões disciplinares; e

III – recomendação de abertura de pro-
cedimento administrativo, se a gravidade da 
conduta assim o exigir. 

Art. 13. Será mantido com a chancela de 
“reservado”, até que esteja concluído, qualquer 
procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 1o Concluída a investigação e após a de-
liberação da CEP ou da Comissão de Ética do 
órgão ou entidade, os autos do procedimento 
deixarão de ser reservados. 

§ 2o Na hipótese de os autos estarem instruí-
dos com documento acobertado por sigilo legal, 
o acesso a esse tipo de documento somente será 
permitido a quem detiver igual direito perante o 
órgão ou entidade originariamente encarregado 
da sua guarda. 

§ 3o Para resguardar o sigilo de documentos 
que assim devam ser mantidos, as Comissões 
de Ética, depois de concluído o processo de 
investigação, providenciarão para que tais 
documentos sejam desentranhados dos autos, 
lacrados e acautelados. 

Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo 
investigada é assegurado o direito de saber o 
que lhe está sendo imputado, de conhecer o 
teor da acusação e de ter vista dos autos, no 
recinto das Comissões de Ética, mesmo que 
ainda não tenha sido notificada da existência 
do procedimento investigatório. 

Parágrafo único. O direito assegurado neste 
artigo inclui o de obter cópia dos autos e de 
certidão do seu teor. 

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em 
função pública ou celebração de contrato 
de trabalho, dos agentes públicos referidos 
no parágrafo único do art.  11, deverá ser 
acompanhado da prestação de compromisso 
solene de acatamento e observância das regras 
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estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta 
Administração Federal, pelo Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal e pelo Código de Ética do 
órgão ou entidade, conforme o caso. 

Parágrafo único. A posse em cargo ou 
função pública que submeta a autoridade às 
normas do Código de Conduta da Alta Ad-
ministração Federal deve ser precedida de 
consulta da autoridade à Comissão de Ética 
Pública acerca de situação que possa suscitar 
conflito de interesses. 

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão 
escusar-se de proferir decisão sobre matéria de 
sua competência alegando omissão do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal, 
do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal ou do 
Código de Ética do órgão ou entidade, que, se 
existente, será suprida pela analogia e invocação 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

§ 1o Havendo dúvida quanto à legalidade, 
a Comissão de Ética competente deverá ou-
vir previamente a área jurídica do órgão ou 
entidade.

§ 2o Cumpre à CEP responder a consultas 
sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas 
pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos 
e entidades que integram o Executivo Federal, 
bem como pelos cidadãos e servidores que 
venham a ser indicados para ocupar cargo ou 
função abrangida pelo Código de Conduta da 
Alta Administração Federal. 

Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que 
constatarem a possível ocorrência de ilícitos 
penais, civis, de improbidade administrativa ou 
de infração disciplinar, encaminharão cópia dos 
autos às autoridades competentes para apura-
ção de tais fatos, sem prejuízo das medidas de 
sua competência. 

Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, 
na análise de qualquer fato ou ato submetido 
à sua apreciação ou por ela levantado, serão 
resumidas em ementa e, com a omissão dos 
nomes dos investigados, divulgadas no sítio do 

próprio órgão, bem como remetidas à Comis-
são de Ética Pública. 

Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Éti-
ca de que tratam os incisos II e III do art. 2o 
são considerados relevantes e têm prioridade 
sobre as atribuições próprias dos cargos dos 
seus membros, quando estes não atuarem com 
exclusividade na Comissão. 

Art. 20. Os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Federal darão tratamento prioritá-
rio às solicitações de documentos necessários 
à instrução dos procedimentos de investigação 
instaurados pelas Comissões de Ética. 

§ 1o Na hipótese de haver inobservância do 
dever funcional previsto no caput, a Comissão 
de Ética adotará as providências previstas no 
inciso III do § 5o do art. 12.

§ 2o As autoridades competentes não 
poderão alegar sigilo para deixar de prestar 
informação solicitada pelas Comissões de Ética. 

Art. 21. A infração de natureza ética cometi-
da por membro de Comissão de Ética de que 
tratam os incisos II e III do art. 2o será apurada 
pela Comissão de Ética Pública.

Art. 22. A Comissão de Ética Pública mante-
rá banco de dados de sanções aplicadas pelas 
Comissões de Ética de que tratam os incisos II 
e III do art. 2o e de suas próprias sanções, para 
fins de consulta pelos órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em casos de 
nomeação para cargo em comissão ou de alta 
relevância pública. 

Parágrafo único. O banco de dados referido 
neste artigo engloba as sanções aplicadas a 
qualquer dos agentes públicos mencionados 
no parágrafo único do art. 11 deste Decreto. 

Art. 23. Os representantes das Comissões de 
Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2o 
atuarão como elementos de ligação com a 
CEP, que disporá em Resolução própria sobre 
as atividades que deverão desenvolver para o 
cumprimento desse mister. 

Art. 24. As normas do Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, do Código de 
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Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal e do Código de 
Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que 
couber, às autoridades e agentes públicos neles 
referidos, mesmo quando em gozo de licença. 

Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII, 
XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Po-
der Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 
no 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2o e 
3o do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria 
a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 

30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, 
que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública. 

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Brasília, 1o de fevereiro de 2007; 186o da Inde-
pendência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Dilma 
Rousseff

Decretado em 1o/2/2007 e publicado no DOU de 
2/2/2007.
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Decreto no 6.021/2007
Cria a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União – CGPAR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica criada a Comissão Interministe-
rial de Governança Corporativa e de Adminis-
tração de Participações Societárias da União – 
CGPAR, com a finalidade de tratar de matérias 
relacionadas com a governança corporativa nas 
empresas estatais federais e da administração 
de participações societárias da União.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, 
consideram-se:

I – empresas estatais federais: as empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias e controladas e demais sociedades 
em que a União, direta ou indiretamente, de-
tenha a maioria do capital social com direito 
a voto;

II – participações: os direitos da União de-
correntes da propriedade, direta ou indireta, 
do total ou de parcela do capital de sociedades;

III – administração de participações: todas 
as atividades administrativas relacionadas ao 
exercício das funções de acionista, quotista ou 
proprietário do capital de empresas; e

IV – governança corporativa: conjunto de 
práticas de gestão, envolvendo, entre outros, os 
relacionamentos entre acionistas ou quotistas, 
conselhos de administração e fiscal, ou órgãos 
com funções equivalentes, diretoria e auditoria 
independente, com a finalidade de otimizar o 
desempenho da empresa e proteger os direitos 
de todas as partes interessadas, com transpa-
rência e equidade, com vistas a maximizar os 
resultados econômico-sociais da atuação das 
empresas estatais federais;

Art. 2o A CGPAR será composta pelos Minis-
tros de Estado:

I – do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que a presidirá;

II – da Fazenda; e
III – Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República.
§ 1o Poderão ser convidados a participar das 

reuniões da CGPAR, sem direito a voto, Minis-
tros de Estado responsáveis pela supervisão de 
empresas estatais com interesse nos assuntos 
objeto de deliberação, bem como dirigentes 
e conselheiros de administração e fiscal das 
empresas estatais federais e representantes de 
outros órgãos ou entidades da administração 
pública federal, responsáveis por matérias a 
serem apreciadas.

§ 2o Os Ministros de Estado titulares da 
CGPAR serão substituídos em suas ausências 
ou impedimentos pelos respectivos Secretá-
rios-Executivos.

§ 3o O Ministro de Estado do Controle 
e Transparência participará das reuniões da 
CGPAR quando constar da pauta do colegiado 
o exercício da competência referida no inciso 
V do art. 3o deste Decreto.

Art. 3o Compete à CGPAR:
I – aprovar diretrizes e estratégias relacio-

nadas à participação acionária da União nas 
empresas estatais federais, com vistas à:

a) defesa dos interesses da União, como 
acionista;

b) promoção da eficiência na gestão, inclu-
sive quanto à adoção das melhores práticas de 
governança corporativa;

c) aquisição e venda de participações deti-
das pela União, inclusive o exercício de direitos 
de subscrição;

d) atuação das empresas estatais federais na 
condição de patrocinadoras de planos de bene-
fícios administrados por entidades fechadas de 
previdência complementar;

e) fixação da remuneração de dirigentes;
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f) fixação do número máximo de cargos de 
livre provimento;

g) expectativa de retorno do capital dos 
investimentos com recursos da União;

h) distribuição de remuneração aos acio-
nistas; e

i) divulgação de informações nos relatórios 
da administração e demonstrativos contábeis 
e financeiros, no caso das empresas públicas e 
sociedades de capital fechado;

II – estabelecer critérios para avaliação e 
classificação das empresas estatais federais, 
com o objetivo de traçar políticas de interesse 
da União, tendo em conta, dentre outros, os 
seguintes aspectos:

a) desempenho econômico-financeiro;
b) práticas adotadas de governança cor-

porativa;
c) gestão empresarial;
d) setor de atuação, porte, ações negociadas 

em bolsas de valores nacionais e internacio-
nais; e

e) recebimento de recursos do Tesouro 
Nacional a título de despesas correntes ou de 
capital;

III – estabelecer critérios e procedimentos, a 
serem adotados pelos órgãos competentes, para 
indicação de diretores e dos representantes da 
União nos conselhos de administração e fiscal 
das empresas estatais federais, observados, 
dentre outros, os seguintes requisitos:

a) capacitação técnica;
b) conhecimentos afins à área de atuação da 

empresa e à função a ser nela exercida; e
c) reputação ilibada;
IV – estabelecer diretrizes para a atuação 

dos representantes da União nos conselhos de 
administração e fiscal, ou órgãos com funções 
equivalentes, das empresas estatais federais e 
de sociedades em que a União participa como 
minoritária; e

V – estabelecer padrão de conduta ética 
dos representantes da União nos conselhos de 
administração e fiscal das empresas estatais fe-
derais e de sociedades em que a União participa 
como minoritária, sem prejuízo das normas já 
definidas pela própria sociedade; e

VI – aprovar o seu regimento interno, me-
diante resolução.

Art. 4o Fica criado o Grupo Executivo, como 
unidade executiva de apoio técnico e adminis-
trativo da CGPAR, composto por um represen-
tante titular e respectivo suplente de cada órgão 
a seguir indicado:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que o coordenará;

II – Ministério da Fazenda; e
III – Casa Civil da Presidência da República.
§ 1o Os representantes serão indicados pe-

los titulares dos respectivos órgãos, no prazo 
de quarenta e cinco dias, a contar da data de 
publicação deste Decreto, e designados pelo 
Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

§ 2o O Grupo Executivo reunir-se-á, or-
dinariamente, uma vez por mês e, extraordi-
nariamente, sempre que convocado pelo seu 
coordenador.

§ 3o O coordenador do Grupo Executivo 
deverá convocar representante da Secretaria 
de Orçamento Federal, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, sempre que 
o objeto de deliberação das reuniões envolver 
empresas estatais federais dependentes, na 
forma definida pelo inciso III do art. 2o da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, ou 
quando tratar de transferência de recursos do 
Tesouro Nacional para cobertura de despesas 
de capital.

§ 4o O coordenador do Grupo Executivo 
poderá convidar representantes de entidades 
públicas ou privadas para participar de suas 
reuniões.

Art. 5o Compete ao Grupo Executivo:
I – formular propostas de diretrizes globais 

e estratégias para submeter à apreciação da 
CGPAR;

II – acompanhar a implementação das di-
retrizes e estratégias aprovadas pela CGPAR;

III – propor a realização de reuniões da 
CGPAR; e

IV – apoiar, de forma administrativa e lo-
gística, a realização das reuniões da CGPAR.

Parágrafo único. Quando se tratar de ma-
térias específicas de órgãos da administração 
pública federal não citados neste Decreto, o 
parecer do Grupo Executivo será acompanhado 
de avaliação técnica do respectivo órgão.
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Art. 6o A CGPAR e o Grupo Executivo po-
derão instituir comissões temáticas, de caráter 
temporário, destinadas ao estudo e à elaboração 
de propostas sobre matérias específicas.

§ 1o O ato de instituição de comissão te-
mática estabelecerá seus objetivos específicos, 
sua composição e prazo para apresentação de 
resultados.

§ 2o Poderão ser convidados a participar 
dos trabalhos das comissões temáticas repre-
sentantes de órgãos, de entidades públicas ou 
privadas, de empresas estatais e dos Poderes 
Legislativo e Judiciário.

Art. 7o A CGPAR deliberará por consenso, 
mediante resolução.

Parágrafo único. As deliberações da CGPAR 
serão precedidas de pareceres técnicos do Gru-
po Executivo.

Art. 8o As empresas estatais federais e os ór-
gãos da administração pública federal deverão 
fornecer informações ou estudos requisitados 
pela CGPAR e pelo Grupo Executivo.

Art. 9o Tendo em vista o disposto no art. 8o-C 
da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, a CGPAR 
poderá recomendar ao Advogado-Geral da 
União a avocação, a integração ou a coorde-
nação dos trabalhos a cargo de órgão jurídico 
de empresa estatal, na defesa dos interesses da 
União e em hipóteses que possam trazer refle-
xos de natureza econômica, ainda que indiretos, 
ao erário federal.

Art. 10. Compete aos dirigentes de órgãos 
da administração pública federal e aos repre-
sentantes da União nos conselhos de adminis-
tração e fiscal das empresas estatais federais, 
respeitadas suas atribuições legais e estatutárias, 

adotar as medidas necessárias à observância das 
diretrizes e estratégias da CGPAR.

Parágrafo único. O Procurador da Fazenda 
Nacional, nas assembleias de acionistas ou nas 
deliberações dos sócios das sociedades con-
troladas diretamente pela União, bem assim 
os representantes dessas nas assembleias ou 
reuniões das respectivas subsidiárias e controla-
das, observarão as diretrizes e estratégias ema-
nadas da CGPAR nas matérias que dependam 
de deliberação de assembleia ou reunião, nos 
termos das Leis nos 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e demais 
legislações de regência.

Art. 11. A atuação no âmbito da CGPAR e do 
Grupo Executivo não enseja qualquer remune-
ração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos são considerados prestação de 
relevante serviço público.

Parágrafo único. Eventuais despesas com a 
execução do disposto neste Decreto, inclusive 
as decorrentes de deslocamentos dos membros 
da CGPAR e do Grupo Executivo, correrão à 
conta do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 22 de janeiro de 2007; 186o da Inde-
pendência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido 
Mantega – João Bernardo de Azevedo Bringel 
– Dilma Rousseff

Decretado em 22/1/2007 e publicado no DOU de 
22/1/2007 – Edição extra.
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Decreto no 5.378/2005
Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA e o Comitê 
Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional 
de Gestão Pública e Desburocratização – GES-
PÚBLICA, com a finalidade de contribuir para 
a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos e para o aumento da 
competitividade do País.

Art. 2o O GESPÚBLICA deverá contemplar 
a formulação e implementação de medidas 
integradas em agenda de transformações da 
gestão, necessárias à promoção dos resultados 
preconizados no plano plurianual, à consoli-
dação da administração pública profissional 
voltada ao interesse do cidadão e à aplicação 
de instrumentos e abordagens gerenciais, que 
objetivem:

I – eliminar o déficit institucional, visando 
ao integral atendimento das competências 
constitucionais do Poder Executivo Federal;

II – promover a governança, aumentando 
a capacidade de formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas;

III – promover a eficiência, por meio de 
melhor aproveitamento dos recursos, relativa-
mente aos resultados da ação pública;

IV – assegurar a eficácia e efetividade da ação 
governamental, promovendo a adequação entre 
meios, ações, impactos e resultados; e

V – promover a gestão democrática, parti-
cipativa, transparente e ética.

Art. 3o Para consecução do disposto nos 
arts.  1o e 2o, o GESPÚBLICA, por meio do 
Comitê Gestor de que trata o art. 7o, deverá:

I – mobilizar os órgãos e entidades da ad-
ministração pública para a melhoria da gestão 
e para a desburocratização;

II – apoiar tecnicamente os órgãos e entida-
des da administração pública na melhoria do 
atendimento ao cidadão e na simplificação de 
procedimentos e normas;

III – orientar e capacitar os órgãos e entida-
des da administração pública para a implan-
tação de ciclos contínuos de avaliação e de 
melhoria da gestão; e

IV – desenvolver modelo de excelência em 
gestão pública, fixando parâmetros e critérios 
para a avaliação e melhoria da qualidade da 
gestão pública, da capacidade de atendimento 
ao cidadão e da eficiência e eficácia dos atos da 
administração pública federal.

Art. 4o Os critérios para avaliação da gestão 
de que trata este Decreto serão estabelecidos 
em consonância com o modelo de excelência 
em gestão pública.

Art. 5o A participação dos órgãos e entidades 
da administração pública no GESPÚBLICA 
dar-se-á mediante adesão ou convocação.

§ 1o Considera-se adesão para os efeitos 
deste Decreto o engajamento voluntário do 
órgão ou entidade da administração pública no 
alcance da finalidade do GESPÚBLICA, que, 
por meio da autoavaliação contínua, obtenha 
validação dos resultados da sua gestão.

§ 2o Considera-se convocação a assinatura 
por órgão ou entidade da administração pública 
direta, autárquica ou fundacional, em decor-
rência da legislação aplicável, de contrato de 
gestão ou desempenho, ou o engajamento no 
GESPÚBLICA, por solicitação do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em decorrência do exercício de competências 
vinculadas a programas prioritários, definidos 
pelo Presidente da República.
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Art. 6o Poderão participar, voluntariamente, 
das ações do GESPÚBLICA pessoas e organi-
zações, públicas ou privadas.

Parágrafo único. A atuação voluntária das 
pessoas é considerada serviço público relevante, 
não remunerado.

Art. 7o Fica instituído o Comitê Gestor do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Des-
burocratização, no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com o ob-
jetivo de formular o planejamento das ações do 
GESPÚBLICA, bem como coordenar e avaliar 
a execução dessas ações.

Art. 8o O Comitê Gestor terá a seguinte com-
posição:1

I – um representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que o 
coordenará; e

II – um representante da Casa Civil da Pre-
sidência da República;

III – representantes de órgãos e entidades 
da administração pública, assim como de 
entidades privadas com notório engajamento 
em ações ligadas à qualidade da gestão e à 
desburocratização, conforme estabelecido pelo 
Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

§ 1o Os membros a que se referem o caput, 
titulares e suplentes, serão indicados pelos 
dirigentes dos órgãos ou entidades represen-
tados e designados pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2o O mandato dos membros do Comitê 
Gestor será de dois anos, permitida a recon-
dução.

Art. 9o Ao Comitê Gestor compete:
I – propor ao Ministro de Estado do Plane-

jamento, Orçamento e Gestão o planejamento 
estratégico do GESPÚBLICA;

II – articular-se para a identificação de 
mecanismos que possibilitem a obtenção de 
recursos e demais meios para a execução das 
ações do GESPÚBLICA;

1 Decreto no 6.944/2009.

III – constituir comissões setoriais e regio-
nais, com a finalidade de descentralizar a gestão 
do GESPÚBLICA;

IV – monitorar, avaliar e divulgar os resul-
tados do GESPÚBLICA;

V – certificar a validação dos resultados da 
autoavaliação dos órgãos e entidades partici-
pantes do GESPÚBLICA; e

VI – reconhecer e premiar os órgãos e enti-
dades da administração pública, participantes 
do GESPÚBLICA, que demonstrem qualidade 
em gestão, medida pelos resultados institucio-
nais obtidos.

Art. 10. Ao Coordenador do Comitê Gestor 
compete:

I – cumprir e fazer cumprir este Decreto e 
as decisões do Colegiado;

II – constituir grupos de trabalho temáticos 
temporários;

III – convocar e coordenar as reuniões do 
Comitê; e

IV – exercer o voto de qualidade no caso de 
empate nas deliberações.

Art. 11. A participação nas atividades do 
Comitê Gestor, das comissões e dos grupos 
de trabalho será considerada serviço público 
relevante, não remunerado.

Art. 12. A Secretaria de Gestão do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá 
as funções de Secretaria-Executiva do Comitê 
Gestor.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 14. Ficam revogados os Decretos 
nos 83.740, de 18 de julho de 1979, e 3.335, de 
11 de janeiro de 2000.

Brasília, 23 de fevereiro de 2005; 184o da Inde-
pendência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Nelson 
Machado – José Dirceu de Oliveira e Silva

Decretado em 23/2/2005 e publicado no DOU de 
24/2/2005.
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Decreto no 5.151/2004
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação 
técnica recebida de organismos internacionais e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos 
referidos instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Este Decreto estabelece os procedi-
mentos a serem observados pelos órgãos e pelas 
entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta, para fins de celebração de 
atos complementares de cooperação técnica 
recebida, decorrentes de Acordos Básicos fir-
mados entre o Governo brasileiro e organismos 
internacionais cooperantes, e da aprovação 
e gestão de projetos vinculados aos referidos 
instrumentos.

Parágrafo único. A taxa de administração a 
ser fixada junto aos organismos internacionais 
cooperantes fica limitada em até cinco por 
cento dos recursos aportados pelos projetos 
a serem implementados sob a modalidade de 
Execução Nacional.

Art. 2o Será adotada a modalidade de Execu-
ção Nacional para a implementação de projetos 
de cooperação técnica internacional custeados, 
no todo ou em parte, com recursos orçamen-
tários da União.

§ 1o A Execução Nacional define-se como 
a modalidade de gestão de projetos de coo-
peração técnica internacional acordados com 
organismos ou agências multilaterais pela qual 
a condução e direção de suas atividades estão a 
cargo de instituições brasileiras ainda que a par-
cela de recursos orçamentários de contrapartida 
da União esteja sob a guarda de organismo ou 
agência internacional cooperante.

§ 2o Na Execução Nacional a coordenação 
dos projetos de cooperação técnica interna-
cional é realizada por instituição brasileira, 

sob a responsabilidade de Diretor Nacional 
de Projeto e o acompanhamento da Agência 
Brasileira de Cooperação do Ministério das 
Relações Exteriores, conforme se estabelecer 
em regulamento.

§ 3o A critério do Ministério das Relações 
Exteriores, em casos específicos, poderá ser 
adotada outra modalidade de execução de 
projeto.

§ 4o Na cooperação prestada pelo Brasil a 
países em desenvolvimento será adotada outra 
modalidade de execução de projeto.

§ 5o No caso de o projeto de cooperação 
técnica internacional ser custeado totalmente 
com recursos orçamentários da União, a parti-
cipação do organismo ou agência internacional 
deverá se dar mediante prestação de assessoria 
técnica ou transferência de conhecimentos.

§ 6o Os produtos decorrentes da assessoria 
técnica ou transferência de conhecimentos 
deverão estar explicitados nos documentos de 
projeto de cooperação técnica internacional 
quer sejam total ou parcialmente financiados 
com recursos orçamentários da União.

Art. 3o A celebração de ato complementar para 
a implementação de projetos de cooperação 
técnica internacional depende de prévia apro-
vação da Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores.

§ 1o O ato complementar de cooperação 
técnica internacional estabelecerá:

I – o objeto, com a descrição clara e precisa 
do que se pretende realizar ou obter;

II – o órgão ou a entidade executora nacional 
e o organismo internacional cooperante e suas 
respectivas obrigações;

III – o detalhamento dos recursos financei-
ros envolvidos;

IV – a vigência;
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V – as disposições relativas à auditoria inde-
pendente, contábil e de resultados;

VI – as disposições sobre a prestação de 
contas;

VII – a taxa de administração, quando 
couber; e

VIII – as disposições acerca de sua suspensão 
e extinção.

§ 2o O órgão ou a entidade executora 
nacional deverá encaminhar a minuta de ato 
complementar à Agência Brasileira de Coo-
peração acompanhada de pronunciamento 
técnico e jurídico.

§ 3o O órgão ou a entidade executora na-
cional providenciará a publicação, em extrato, 
de ato complementar no Diário Oficial da 
União, até vinte e cinco dias a contar da data 
de assinatura.

Art. 4o O órgão ou a entidade executora nacio-
nal poderá propor ao organismo internacional 
cooperante a contratação de serviços técnicos 
de consultoria de pessoa física ou jurídica para 
a implementação dos projetos de cooperação 
técnica internacional, observado o contexto e a 
vigência do projeto ao qual estejam vinculados.

§ 1o Os serviços de que trata o caput serão 
realizados exclusivamente na modalidade 
produto.

§ 2o O produto a que se refere o §  1o é o 
resultado de serviços técnicos especializados 
relativos a estudos técnicos, planejamentos 
e projetos básicos ou executivos, pareceres, 
perícias e avaliações em geral, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal.

§ 3o O produto de que trata o § 2o deverá ser 
registrado e ficar arquivado no órgão respon-
sável pela gestão do projeto.

§ 4o A consultoria de que trata o caput 
deverá ser realizada por profissional de nível 
superior, graduado em área relacionada ao 
projeto de cooperação técnica internacional.

§ 5o Excepcionalmente será admitida a 
seleção de consultor técnico que não preencha 
o requisito de escolaridade mínima definido 
no § 4o, desde que o profissional tenha notório 
conhecimento da matéria afeta ao projeto de 
cooperação técnica internacional.

§ 6o O órgão ou a entidade executora nacio-
nal somente proporá a contratação de serviços 

técnicos de consultoria mediante comprovação 
prévia de que esses serviços não podem ser 
desempenhados por seus próprios servidores.

§ 7o As atividades do profissional a ser con-
tratado para serviços técnicos de consultoria 
deverão estar exclusiva e obrigatoriamente 
vinculadas aos objetivos constantes dos atos 
complementares de cooperação técnica inter-
nacional.

§ 8o A proposta de contratação de serviços 
técnicos de consultoria deverá estabelecer cri-
térios e formas de apresentação dos trabalhos 
a serem desenvolvidos.

§ 9o Os consultores desempenharão suas 
atividades de forma temporária e sem subor-
dinação jurídica.

§ 10. O órgão ou a entidade executora na-
cional providenciará a publicação no Diário 
Oficial da União do extrato do contrato de 
consultoria até vinte e cinco dias a contar de 
sua assinatura.

Art. 5o A contratação de consultoria de que 
trata o art.  4o deverá ser compatível com os 
objetivos constantes dos respectivos termos de 
referência contidos nos projetos de cooperação 
técnica e efetivada mediante seleção, sujeita a 
ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais 
a comprovação da habilitação profissional e da 
capacidade técnica ou científica compatíveis 
com o trabalho a ser executado.1

§ 1o A seleção observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, publicidade, razoa-
bilidade, proporcionalidade e eficiência, bem 
como a programação orçamentária e financeira 
constante do instrumento de cooperação téc-
nica internacional.

§ 2o Os serviços técnicos de consultoria de-
verão ser definidos com objetividade e clareza, 
devendo ficar evidenciadas as qualificações 
específicas exigidas dos profissionais a serem 
contratados, sendo vedado o seu desvio para o 
exercício de outras atividades.

§ 3o A autorização para pagamento de ser-
viços técnicos de consultoria será concedida 
somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora 
nacional beneficiária.

1 Decreto no 7.639/2011
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§ 4o O órgão ou a entidade executora nacio-
nal informará à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, do Ministério da Fazenda, os valores 
pagos a consultores no ano-calendário imedia-
tamente anterior.

§ 5o A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil estabelecerá, em ato normativo pró-
prio, a forma, o prazo e as condições para o 
cumprimento da obrigação acessória a que se 
refere o § 4o.

Art. 6o O órgão ou a entidade executora nacio-
nal designará o Diretor Nacional de Projeto de 
cooperação técnica internacional, que deverá 
ser integrante de quadro de pessoal efetivo ou 
ocupante de cargo em comissão.

Parágrafo único. Compete ao Diretor Na-
cional de Projeto:

I – definir a programação orçamentária e 
financeira do projeto, por exercício;

II – responder pela execução e regularidade 
do projeto; e

III – indicar os responsáveis pela coordena-
ção do projeto, quando couber.

Art. 7o É vedada a contratação, a qualquer 
título, de servidores ativos da Administração 
Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal 

ou Municipal, direta ou indireta, bem como de 
empregados de suas subsidiárias e controladas, 
no âmbito dos projetos de cooperação técnica 
internacional.

Art. 8o Compete aos órgãos do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal 
auditar e fiscalizar o cumprimento das dispo-
sições contidas neste Decreto.

Art. 9o O Ministério das Relações Exteriores 
baixará normas complementares à execução 
deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 11. Revoga-se o Decreto no 3.751, de 15 
de fevereiro de 2001.

Brasília, 22 de julho de 2004; 183o da Indepen-
dência e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Celso Luiz 
Nunes Amorim – Guido Mantega

Decretado em 22/7/2004 e publicado no DOU de 
23/7/2004.





Atos internacionais
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Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do 
Brasil, o Governo da República da Índia 
e o Governo da República da África 
do Sul para Cooperação nas Áreas da 
Administração Pública e Governança

O Governo da República Federativa do Brasil 
(doravante denominado “Brasil”),

O Governo da República da Índia (doravante 
denominado “Índia”) e

O Governo da República da África do Sul 
(doravante denominado “África do Sul”), 
denominados conjuntamente “Partes” e, indi-
vidualmente, “Parte”,

Tendo em vista a Declaração de Brasília de 6 
de junho de 2003, resultante da reunião entre 
os Ministros de Relações Exteriores da Índia, 
do Brasil e da África do Sul, e a Declaração 
Conjunta emitida por ocasião da Reunião de 
Cúpula Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), rea-
lizada em Brasília em 13 de setembro de 2006, 
concernente à criação do Grupo de Trabalho 
IBAS sobre Administração Pública;

Reconhecendo o surgimento e a consolidação 
de iniciativas no âmbito do IBAS, a colaboração 
em nível regional e mundial para a promoção 
de boas práticas de governança, e desejando 
fortalecer a cooperação Sul-Sul,

Constatando que os esforços conjuntos e a co-
laboração no campo da administração pública 
e governança contribuirão para promover o 
desenvolvimento social e econômico dos povos 
de seus respectivos países por meio de serviços 
públicos eficientes, acessíveis, transparentes e 
responsáveis;

Desejando fortalecer a cooperação Sul-Sul 
entre os três países e promover a cooperação 
trilateral no campo da administração pública e 
governança, com vistas a alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio e o desenvol-
vimento sustentável;

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 – Autoridades Competentes

As autoridades a quem competirá a imple-
mentação deste Memorando de Entendimento 
(doravante denominado ME) são:

a) pelo Governo da Índia, o Ministério do 
Funcionalismo, Ouvidoria e Pensões;

b) pelo Governo do Brasil, o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; e

c) pelo Governo da África do Sul, o Ministério 
do Serviço Público e da Administração.

ARTIGO 2 – Áreas de Cooperação

1. Em conformidade com a legislação em vigor 
nos seus respectivos países, as Partes coopera-
rão no campo da administração pública e go-
vernança, mediante acordos por escrito entre as 
autoridades competentes, em áreas específicas 
que compreenderão, entre outras:

a) monitoramento e avaliação integrados;
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b) e-governança;

c) desenvolvimento de recursos humanos;

d) prestação de serviços direcionados ao 
cidadão;

e) ética e combate à corrupção; e

f) responsabilidade com a prestação de contas 
e transparência.

2. Para evitar duplicação de esforços na área 
de e-governança, o Grupo de Trabalho esta-
belecido no Artigo 4 (1) deverá consultar o 
Comitê Trilateral de Cooperação em Sociedade 
de Informação a que se refere o Artigo 5 do 
acordo Estrutura de Cooperação em Sociedade 
da Informação entre os Governos da República 
da Índia, da República Federativa do Brasil e 
da República da África do Sul, celebrado em 
Brasília em 13 de setembro de 2006.

ARTIGO 3 – Formas de Cooperação

A cooperação ensejada por este ME será im-
plementada por meio de:

a) intercâmbio de visitas e troca de infor-
mações e experiências, mediante workshops, 
seminários, reuniões de trabalho e videocon-
ferências;

b) intercâmbio de especialistas para apresentar 
palestras, ministrar cursos de capacitação e 
realizar pesquisas comparativas conjuntas;

c) viagens de estudos;

d) troca de materiais, informações e sistemas;

e) programas de tutorias e programas de 
intercâmbio para facilitar a transferência de 
habilidades;

f) apoio a visitas de servidores públicos das 
instituições de uma Parte às instituições de 
outra Parte;

g) desenvolvimento de recursos humanos e 
treinamento de servidores públicos de uma 
Parte por outra Parte;

h) cooperação entre instituições de treinamen-
to das Partes; i) criação de instituições, projetos 
e outros mecanismos conjuntos, a critério das 
autoridades competentes; e

j) quaisquer outros meios que atendam aos 
propósitos deste ME, que as autoridades com-
petentes acordem entre si.

ARTIGO 4 – Grupo de Trabalho

1. Fica estabelecido um Grupo de Trabalho 
sobre Administração Pública (doravante de-
nominado Grupo de Trabalho) para conduzir 
a implementação do programa de cooperação.

2. O Grupo de Trabalho será integrado por 
igual número de representantes de cada país, 
designados pelas respectivas autoridades 
competentes, que acordarão o número de 
representantes.

3. O Grupo de Trabalho poderá convidar es-
pecialistas ou outras pessoas para participarem 
de reuniões com fins específicos, que as autori-
dades competentes acordem entre si.

4. O Grupo de Trabalho deverá reunir-se, 
anualmente, em forma rotativa, na Índia, no 
Brasil e na África do Sul.

5. Os serviços de secretaria, apoio adminis-
trativo e relatoria do Grupo de Trabalho serão 
providos pela Parte anfitriã.

6. A Parte que tiver ocupado a presidência 
da última reunião do Grupo de Trabalho será 
responsável pela ata daquela reunião e pelos 
trabalhos de coordenação e transição referen-
tes à próxima reunião, inclusive a organização 
da agenda da próxima reunião. Cada uma das 
autoridades competentes designará um ponto 
nodal para os trabalhos de coordenação e con-
tatos do Grupo de Trabalho.
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7. O Grupo de Trabalho publicará periodi-
camente seus relatórios no sítio trilateral na 
Internet.

ARTIGO 5 – Implementação da Cooperação

1. O Grupo de Trabalho acordará, por escrito, 
um programa de ação, que estabelecerá as áreas 
de cooperação dentro do escopo deste ME, 
identificando atividades específicas para cada 
área de cooperação.

2. O Grupo de Trabalho definirá os processos 
de implementação e supervisão do programa 
de ação.

3. O Grupo de Trabalho poderá criar um ou 
mais grupos tarefa para implementar, sob sua 
supervisão e direção, qualquer componente do 
programa de ação.

4. O Grupo de Trabalho promoverá, em cada 
uma de suas reuniões, uma avaliação de pro-
gresso do programa de ação, apresentando um 
relatório às autoridades competentes.

5. O Grupo de Trabalho reunir-se-á pelo 
menos uma vez por ano, para revisar as áreas 
de cooperação e apresentar um relatório às 
autoridades competentes.

ARTIGO 6 – Ajustes Financeiros

1. As despesas de viagens internacionais e 
domésticas, dentro do escopo deste ME, inclu-
sive o custeio de hospedagem e subsistência, 
correrão à conta da Parte visitante.

2. A Parte visitada dará apoio logístico à orga-
nização de viagens locais e hospedagem.

3. As despesas relacionadas com as trocas de 
materiais, inclusive tradução para a língua 
da Parte visitada, correrão à conta da Parte 
visitante.

4. As despesas com tradutores e intérpretes, se 
necessário, serão custeadas pela Parte anfitriã.

5. As despesas relacionadas com a implantação 
de instituições, projetos e outros mecanismos 
conjuntos serão acordados entre as autoridades 
competentes.

ARTIGO 7 – Direitos de Propriedade 
Intelectual e Confidencialidade

1. Os direitos de propriedade intelectual per-
tinentes a quaisquer atividades de cooperação 
realizadas dentro do escopo deste ME serão 
aplicados de acordo com a legislação em vigor 
em cada um dos países e dos acordos interna-
cionais subscritos pelas Partes.

2. Toda vez que uma Parte divulgar informa-
ção ou objeto, sob qualquer forma, dentro do 
escopo deste ME, deverá informar por escrito à 
Parte destinatária se existe alguma restrição de 
uso devida a direito de propriedade ou cláusula 
de confidencialidade aplicáveis à informação ou 
ao objeto em questão.

3. A Parte destinatária observará a confiden-
cialidade da informação ou do objeto, segundo 
a legislação interna em vigor.

ARTIGO 8 – Emendas

1. Este ME poderá ser emendado por mútuo 
consentimento entre as Partes, mediante troca 
de Notas pelos canais diplomáticos.

2. As emendas não afetarão os direitos e as 
obrigações derivadas deste ME antes da data a 
partir da qual a emenda terá efeito, exceto se 
as Partes acordarem diferentemente, mediante 
troca de Notas.

ARTIGO 9 – Suspensão

1. Qualquer Parte poderá, por razões de 
segurança, ordem pública ou saúde pública, 
suspender temporariamente, no todo ou em 
parte, a implementação deste ME.

2. A suspensão entrará em vigor 30 dias após 
notificação por escrito pelos canais diplomá-
ticos ou na data da notificação, se a Parte que 
determinar a suspensão considerar necessário.
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3. As Partes poderão determinar o término da 
suspensão, mediante notificação escrita, por 
via diplomática.

4. A suspensão poderá ser revertida 30 dias 
após a notificação, ou em menor prazo, se as 
Partes assim o acordarem, mediante troca de 
Notas pelos canais diplomáticos.

ARTIGO 10 – Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia entre as Partes por 
motivo de interpretação, aplicação ou imple-
mentação dos termos deste ME será resolvida 
amigavelmente, mediante consultas e negocia-
ções, entre as Partes.

ARTIGO 11 – Entrada em Vigor, Duração e 
Término

1. Este ME entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

2. Este ME permanecerá em vigor a menos que 
qualquer das Partes comunique às demais Par-

tes, mediante notificação escrita, pelos canais 
diplomáticos e com antecedência de seis meses, 
sua intenção de denunciá-lo.

3. O término deste ME não afetará, em qual-
quer hipótese, a validade e a conclusão de 
quaisquer atividades empreendidas dentro de 
seu escopo antes da data do seu encerramento, 
devendo aquelas atividades ser efetivamente 
concluídas antes do cancelamento deste ME.

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente 
autorizados pelos seus respectivos Governos, 
firmam este Memorando de Entendimento 
em três exemplares originais, nos idiomas 
português, hindi e inglês, sendo todos os textos 
igualmente autênticos. Em caso de divergência, 
prevalecerá o texto em língua inglesa.

Feito em Pretória, em 17 de outubro de 2007. 
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/multilaterais>. Acesso em: 28 nov. 
2016.
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Programa Executivo de Cooperação 
Técnica entre a República Federativa 
do Brasil e o Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos 
para a Implementação de Iniciativa 
de Cooperação Técnica no tema de 
Governança Metropolitana

A República Federativa do Brasil e

o Programa das Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos

(doravante denominadas “Partes”),

CONSIDERANDO:

Que a cooperação entre as Partes é baseada no 
Acordo Básico de Assistência Técnica entre a 
República Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas, a Organização Internacio-
nal do Trabalho, a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a 
Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura, a Organização 
de Aviação Civil Internacional, a Organização 
Mundial da Saúde, a União Internacional de 
Telecomunicações, a Organização Meteoro-
lógica Mundial e a Agência Internacional de 
Energia Atômica e a União Postal Universal, de 
29 de dezembro de 1964, e a Convenção sobre 
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, 
assinada em 13 de fevereiro de 1946;

Que os objetivos propostos no âmbito deste 
Programa Executivo estão inscritos nas prio-
ridades governamentais e foram previamente 
discutidos com o Ministério das Cidades e 
com a Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores, e

Que a cooperação técnica para a viabilização 
de ações programáticas em áreas pertinentes 
ao mandato do Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos Humanos se reveste de 
especial interesse para as Partes,

Ajustam o seguinte:

TÍTULO I – Do Objeto

ARTIGO 1o

1. O presente Programa Executivo tem por 
objeto o fomento à implementação de ações 
de cooperação na área de políticas públicas, 
com enfoque centrado no impacto do desen-
volvimento econômico e suas consequências 
sobre os processos de urbanização em países 
emergentes, em especial no Brasil. Para o desen-
volvimento do projeto devem ser considerados 
aspectos macroeconômicos, sociais, regionais 
e setoriais, por meio de pesquisas, estudos, 
análises comparativas, e outras modalidades 
de cooperação técnica, tais como seminários, 
simpósios e intercâmbio de técnicos.

2. As informações concernentes à metodologia 
de trabalho, cronograma de implementação, 
prazos, orçamento e previsão financeira estão 
incluídas no Plano de Trabalho.
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TÍTULO II – Das Instituições Executoras

ARTIGO 2o

O Governo da República Federativa do Brasil 
designa:

1 – a Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores, doravante 
denominada “ABC/MRE”, como instituição res-
ponsável pela coordenação e acompanhamento 
das ações decorrentes do presente Programa 
Executivo; e

2 – o Ministério das Cidades, doravante deno-
minado MCidades, como instituição respon-
sável pela execução das ações decorrentes do 
presente Programa Executivo.

ARTIGO 3o

O Programa das Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos, doravante denominado 
“ONU-Habitat”, designa sua representação 
regional para a América Latina e Caribe, lo-
calizada no Rio de Janeiro, como responsável 
pela execução das ações técnico-operacionais 
decorrentes do Projeto.

TÍTULO III – Das Obrigações das Partes 
Contratantes

ARTIGO 4o

Ao Governo Brasileiro caberá:

por intermédio da ABC:

I – atuar no âmbito de sua competência;

por intermédio do MCidades, sem custos para 
ONU-Habitat:

I – designar o Diretor Nacional do Projeto;

II – preparar e implementar o plano de trabalho 
do Projeto dentro do programa estabelecido;

III – gerenciar as atividades a serem desen-
volvidas;

IV – programar e cumprir os compromissos 
de contrapartida;

V – aprovar os termos de referência para aqui-
sição de bens e contratação de serviços necessá-
rios à implementação das atividades do projeto;

VI – elaborar os Relatórios de Progresso a cada 
12 meses, a partir do início da execução e en-
caminhá-los à ABC/MRE e ao ONU-Habitat;

VII – cumprir os procedimentos a serem 
estabelecidos pela ABC/MRE com vistas a 
contribuir para o acompanhamento do Projeto;

VIII – assegurar que o processo de seleção e 
contratação de consultorias na modalidade 
“produto” observe os princípios da legalidade, 
impessoalidade, publicidade, razoabilidade, 
proporcionalidade e eficiência;

IX – autorizar, juntamente com a ONU-Habitat, 
o pagamento de serviços de consultoria, após 
a aceitação do produto ou de seus estágios, de 
acordo com critérios técnicos e de qualidade;

X – responsabilizar-se pela guarda e conserva-
ção dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, 
bem como pelo estabelecimento e manutenção 
de controle patrimonial.

ARTIGO 5o

Ao Programa das Nações Unidas para os As-
sentamentos Humanos (ONU-Habitat), caberá:

I – apoiar o MCidades na execução das ativi-
dades técnicas previstas no Projeto;

II – participar da supervisão, acompanha-
mento e avaliação dos trabalhos executados 
no Projeto;

III – colaborar com especialistas de seu qua-
dro regular, segundo as suas disponibilidades, 
ou contratar consultores, a fim de atender às 
solicitações do MCidades, levando em conta a 
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adequação de sua especialidade com as ativi-
dades e os recursos definidos no Documento 
de Projeto;

IV – apresentar ao Diretor Nacional do Projeto 
informações anuais sobre a situação financeira 
do Projeto, verificando as posições bancárias 
detalhadas dos recursos transferidos, os ren-
dimentos anuais e saldos externos;

V – assistir o MCidades na preparação dos 
Planos de Trabalho, revisões orçamentárias/
financeiras, sempre que sejam necessárias e 
em conformidade com os termos previstos 
no Projeto;

VI – prestar todas as informações necessárias 
às atividades de acompanhamento da ABC/
MRE, de acordo com as normas das Nações 
Unidas;

VII – quando solicitada, fornecer informações 
relacionadas à gestão administrativa e finan-
ceira do componente de execução nacional do 
Projeto, à ABC/MRE e ao Diretor Nacional do 
Projeto, em conformidade com o Artigo 16 do 
presente Programa Executivo, de acordo com 
as normas das Nações Unidas; VIII – realizar a 
transferência imediata da titularidade dos bens 
adquiridos, com recursos nacionais, no âmbito 
dos Projetos de cooperação técnica internacio-
nal, ao órgão ou entidade executora nacional;

IX – seguir as Regras Financeiras, Normas e 
Práticas do Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), 
em relação a todos os serviços prestados/exe-
cutados pelo ONU-Habitat.

TÍTULO IV – Da Gestão e 
Operacionalização

ARTIGO 6o

Durante a implementação do Projeto, os se-
guintes documentos deverão ser preparados 
pelo MCidades:

a) Plano Operacional Anual;

b) Relatórios Técnicos;

c) Relatório de Progresso semestral;

d) Relatório Final.

ARTIGO 7o

O Plano Operativo Anual obedecerá ao ano 
fiscal e deverá conter os seguintes itens:

a) Objetivos, e produtos específicos a serem 
obtidos durante o ano;

b) Atividades detalhadas a serem desenvol-
vidas;

c) Recursos humanos e provisões para a im-
plementação do Projeto; e

d) Cronograma de execução e orçamento.

2. O Plano Operativo Anual deverá ser sub-
metido ou apresentado pelo MCidades à ABC/
MRE e ao ONU-Habitat até trinta (30) dias an-
tes da data de conclusão do Plano em execução.

ARTIGO 8o

Os Relatórios de Progresso do Projeto serão 
anualmente preparados pelo MCidades e 
submetidos à ABC/MRE e ao ONU-Habitat.

ARTIGO 9o

O Relatório Final do Projeto será preparado 
pelo MCidades de acordo com as instruções 
estabelecidas pelo ONU-Habitat e pela ABC/
MRE, e deverão ser submetidas para aprovação 
em no máximo cento e vinte (120) dias após a 
conclusão do Programa Executivo.

TÍTULO V – Orçamento e Execução 
Financeira

ARTIGO 10

As responsabilidades do MCidades e do ONU-
-Habitat referentes à administração e execução 
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orçamentária e financeira serão especificadas 
no Plano de Trabalho.

TÍTULO VI – Da Prestação de Contas e do 
Relatório Final

ARTIGO 11

O ONU-Habitat apresentará contas ao MCi-
dades dos recursos aplicados em razão do pre-
sente Programa Executivo, mediante relatório 
financeiro anual apresentado com detalhes dos 
gastos feitos durante o período.

ARTIGO 12

1 – Serão observados os seguintes prazos 
para o encerramento do presente Programa 
Executivo:

a) até sessenta (60) dias após a data de encerra-
mento do Projeto, para pagamento de despesas 
formalizadas dentro da vigência do mesmo;

b) até trinta (30) dias após a data de realização 
do último pagamento de despesa do Projeto, 
para envio da prestação de contas final para o 
MCidades;

c) até trinta (30) dias após a data de recebi-
mento da prestação de contas final, para a apro-
vação da referida prestação pelo MCidades;

d) até trinta (30) dias após a aprovação da 
prestação de contas pelo MCidades para a 
devolução, pelo ONU-Habitat, de eventuais 
saldos financeiros sob responsabilidade deste; 
ou reembolso ao ONU-Habitat, pelo MCi-
dades,referente às despesas decorrentes da 
execução de atividades previstas no Projeto, se 
verificada a ausência de recursos financeiros.

2. Uma vez verificada a ocorrência de caso 
fortuito, serão revistos e acordados, pelas Par-
tes, os prazos referidos neste Artigo, mediante 
troca de notas oficiais.

TÍTULO VII – Dos Bens, Produtos e 
Serviços

ARTIGO 13

1. Na aquisição de bens, produtos e serviços, 
as normas, regras e procedimentos do ONU-
-Habitat serão observados.

2. Os bens e equipamentos adquiridos com 
recursos do Projeto serão utilizados, exclu-
sivamente, na sua execução e transferidos ao 
patrimônio do MCidades imediatamente após 
o recebimento, com a devida atestação no Ter-
mo de Transferência de Bens Patrimoniais pelo 
Diretor Nacional do Projeto ou seu substituto, 
observado o disposto no Artigo 4, Alínea “b”, 
Inciso X.

TÍTULO VIII – Do Ressarcimento dos 
Custos Administrativos

ARTIGO 14

Para cobrir os custos indiretos decorrentes da 
participação do ONU-Habitat na administra-
ção do Projeto serão debitados da contribuição 
financeira do MCidades, respectivamente, o 
montante de 5% (cinco por cento) para os re-
cursos financeiros efetivamente executados no 
Brasil e 10% (dez por cento) sobre os recursos 
financeiros efetivamente executados pela sede 
do ONU-Habitat.

TÍTULO IX – Do Recrutamento do Pessoal 
a Ser Contratado

ARTIGO 15

A contratação de pessoal para executar ativida-
des previstas no âmbito do Programa Executivo 
será regida pelas normas do ONU-Habitat, 
sendo este o responsável jurídico pelos seus 
contratados. Cada uma das partes não terá 
responsabilidade jurídica solidária para com 
os funcionários das demais instituições, inte-
grantes ou contratados por cada uma delas no 
âmbito de suas atividades.
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TÍTULO X – Da Auditoria

ARTIGO 16

1. Os Planos de Trabalho desenvolvidos no 
contexto do presente Programa Executivo se-
rão objeto de auditoria regular conduzida, no 
caso do MCidades, pelos órgãos de controle do 
Governo Federal e, no caso do ONU-Habitat, 
pelos órgãos de controle das Nações Unidas, de 
acordo com seus respectivos procedimentos e 
normas, ou sempre que uma das Partes consi-
derar necessário.

2. O ONU-Habitat disponibilizará ao MCida-
des cópia de todos os documentos pertinentes 
à execução do presente Programa Executivo, 
inclusive os referentes à prestação de contas, em 
consonância com regulamentos administrati-
vos e financeiros das Nações Unidas.

TÍTULO XI – Da Publicação e da 
Divulgação das Atividades

ARTIGO 17

1. Será assegurada a proteção das informações 
contidas em documentos, relatórios e demais 
publicações produzidas durante a execução do 
Projeto objeto do presente Programa Executivo, 
em conformidade com o disposto na legislação 
interna brasileira, e com as regras do ONU-Ha-
bitat, sendo proibido ao ONU-Habitat e à ABC/
MRE divulgá-los sem prévio consentimento 
por escrito do MCidades.

2. A necessidade de consentimento prévio 
mencionada no caput deste artigo não se 
aplica ao MCidades, que, porém, se obriga a 
identificar expressamente a participação do 
ONU-Habitat em toda a divulgação que fizer 
das atividades desenvolvidas originadas da 
execução deste Programa Executivo.

ARTIGO 18

1. As Partes obrigam-se, expressamente, a 
comunicar, uma à outra, toda e qualquer re-
produção, publicação, divulgação e veiculação 

das ações e atividades dos trabalhos e produtos 
desenvolvidos no âmbito do Projeto, observan-
do-se o devido crédito à participação de cada 
uma delas.

2. Todos os documentos, relatórios e demais 
publicações produzidos durante a execução do 
Projeto objeto do presente Programa Executivo 
que possam conter elementos de propriedade 
intelectual serão de propriedade do Governo da 
República Federativa do Brasil, que autorizará 
ao ONU-Habitat a usá-los livremente, a qual-
quer tempo, sem custos.

É terminantemente vedada a inclusão de no-
mes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, 
combinação de cores ou de sinais ou imagens 
que caracterizem ou possam caracterizar pro-
moção individual ou de caráter comercial na 
publicação, divulgação, veiculação de ações, 
atividades, trabalhos ou produtos decorrentes 
do Projeto.

TÍTULO XII – Modificações e Emendas

ARTIGO 19

Mediante o consentimento mútuo entre as 
Partes, o presente Programa Executivo e o Do-
cumento de Projeto poderão ser alterados por 
meio de emendas e revisões, respectivamente.

TÍTULO XIII – Suspensão

ARTIGO 20

1. O presente Programa Executivo poderá ser 
suspenso, após a consulta entre as partes, caso 
ocorra o descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas pactuadas, tais como:

a) utilização dos recursos em desacordo com 
o objetivo constante do Projeto;

b) interrupção das atividades do Projeto, em 
razão de indisponibilidade dos recursos previs-
tos em seu orçamento;
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c) não observância do cronograma de execu-
ção estabelecido para apresentação do Relatório 
de Progresso;

d) baixo desempenho técnico-operacional 
em um período superior a doze (12) meses 
de implementação, atestado em relatório de 
progresso aprovado pelo MCidades, pela ABC/
MRE e pelo ONU-Habitat; e,

e) interrupção das atividades do Projeto sem 
justificativa apropriada, com exceção nos casos 
de força maior.

2. As Partes concordam que, se uma das ra-
zões do descobrimento acordadas e descritas 
nas seções “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste Artigo 
não puder ser resolvida, o presente Programa 
Executivo será imediatamente denunciado por 
quaisquer das partes por meio de notificação. A 
denúncia surtirá efeito noventa (90) dias após 
a data da notificação.

3. As Partes farão balanço das atividades 
realizadas e estabelecerão os procedimentos 
de conclusão dos contratos/obrigações em vi-
gência e de eventual ressarcimento de recursos.

TÍTULO XIV – Da Solução de Controvérsias

ARTIGO 21

1. As controvérsias surgidas na operacionaliza-
ção do presente Programa Executivo serão diri-

midas por negociação direta entre as Partes por 
meio das lideranças executivas de cada agência.

TÍTULO XV – Disposições Gerais

ARTIGO 22

As provisões da Convenção sobre Privilégios e 
Imunidades das Nações Unidas, de 02 de feve-
reiro de 1946, bem como do Acordo Básico de 
Assistência Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e a Organização das 
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e 
da Agência Internacional de Energia Atômica, 
de 1964, deverão ser aplicadas àqueles itens não 
cobertos por este Programa Executivo.

TÍTULO XVI – Da Vigência

ARTIGO 23

O presente Programa Executivo entrará em 
vigor na data da sua assinatura e terá vigência 
de treze (13) meses, conforme a data prevista 
para conclusão das atividades do Projeto em 
anexo, podendo ser prorrogado, mediante 
acordo entre as Partes.

Feito em Brasília em 13 de dezembro de 2013, em 
três exemplares originais em língua portuguesa e três 
exemplares originais em língua inglesa, ambos os 
textos sendo igualmente autênticos. Disponível em: 
<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/
bilaterais/2013>. Acesso em: 28 nov. 2016.

Emenda ao “Programa Executivo de Cooperação Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos para a Implementação de Iniciativa de Cooperação Técnica no Tema 
da Governança Metropolitana”

Com base no Título XII – Modificações e 
Emendas, Artigo 19, do “Programa Executi-
vo de cooperação técnica entre a República 
Federativa do Brasil e o Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos para 
a implementação de iniciativa de cooperação 
técnica no tema de governança metropolitana”, 
assinado em 13 de dezembro de 2013, as Partes 
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concordam em modificar o Título XVI – Vi-
gência, Artigo 23, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Título XVI – Vigência
Artigo 23 – O presente Programa Executivo 
entrará em vigor na data da sua assinatura 
e terá vigência de 25 (vinte e cinco) meses, 
podendo ser prorrogado mediante manifes-
tação das Partes.”

Permanecem vigentes os demais Títulos e Ar-
tigos do “Programa Executivo de cooperação 

técnica entre a República Federativa do Brasil 
e o Programa das Nações Unidas para os As-
sentamentos Humanos para a implementação 
de iniciativa de cooperação técnica no tema 
de governança metropolitana” original, não 
alterados pela presente Emenda.

Brasília-DF, 7 de janeiro de 2015, em 3 (três) originais, 
nos idiomas português e inglês, ambos os textos 
sendo igualmente autênticos. Publicado no DOU 
de 11/2/2015.
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Programa Executivo do Acordo Básico 
de Assistência Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas, suas Agências 
Especializadas e a AIEA para Implementar 
Ações de Cooperação na Área de Gestão 
de Políticas Públicas

O Governo da República Federativa do Brasil e

O Instituto das Nações Unidas para Treina-
mento e Pesquisa

(doravante denominadas “Partes”),

Considerando:

Que as relações de cooperação entre as Partes 
têm sido fortalecidas ao amparo do Acordo Bá-
sico de Assistência Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas, suas Agências Especiali-
zadas e a AIEA, de 29 de dezembro de 1964, 
bem como da Convenção sobre Privilégios e 
Imunidades das Nações Unidas, de 11 de no-
vembro de 1949;

Que é objetivo das Partes assegurar a busca 
permanente de conhecimentos que propiciem 
o desenvolvimento econômico e social, em 
estreita sintonia com as prioridades e políticas 
públicas nacionais;

Que a cooperação técnica do Instituto das 
Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa 
– UNITAR para a viabilização de ações pro-
gramáticas, com enfoque em treinamento e 
pesquisa, se reveste de especial interesse para 
as Partes; e

Que é conveniente estimular a cooperação 
conjunta entre as Partes na área de gestão de 
políticas públicas,

Ajustam o seguinte:

TÍTULO I – Do Objeto

ARTIGO 1o

O presente Programa Executivo tem por 
objeto implementar ações de cooperação na 
área de políticas públicas, particularmente em 
capacitação de servidores públicos e de outros 
agentes que desempenham funções públicas; 
e, ainda, em desenvolvimento de pesquisas e 
de análises comparativas, em treinamento de 
recursos humanos e em outras modalidades 
de cooperação técnica, tais como seminários, 
simpósios, cursos, estágios e intercâmbio de 
técnicos.

TÍTULO II – Da Execução

ARTIGO 2o

O Governo da República Federativa do Brasil 
designa:
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a) a Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores (doravante 
denominada ABC/MRE) como instituição 
responsável pelo acompanhamento das ações 
decorrentes do presente Programa Executivo;

b) o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (doravante denominado MP) como 
instituição responsável por prover os recursos 
necessários ao custeio das ações do presente 
Programa Executivo; e

c) a Escola Nacional de Administração Pública 
do Ministério (doravante denominada ENAP) 
como instituição responsável pela execução 
das ações decorrentes do presente Programa 
Executivo.

ARTIGO 3o

O Instituto das Nações Unidas para Treina-
mento e Pesquisa (doravante denominado 
UNITAR) designa seu escritório representativo 
no Brasil como responsável pelo aporte técni-
co para a implementação das ações previstas 
no presente Programa Executivo e para seu 
cumprimento.

TÍTULO III – Da Operacionalização

ARTIGO 4o

1. Para a operacionalização do presente Pro-
grama Executivo, serão elaborados Planos de 
Trabalho Bienais, concebidos pela ENAP em 
estreita articulação com o MP e a UNITAR, 
consoante o objeto do presente Programa 
Executivo.

2. Os Planos de Trabalho Bienais mencionados 
no parágrafo 1 deste Artigo terão de inscrever-
se nos princípios gerais da cooperação técnica 
previstos no Acordo Básico de Assistência Téc-
nica celebrado entre a República Federativa do 
Brasil, a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a AIEA, e deverão 
ser encaminhados à ABC/MRE.

3. Os Planos de Trabalho Bienais de que 
trata este Artigo poderão ser alvo de revisões 
periódicas, tanto no que tange a atividades e 
projetos para atingir o objeto pactuado, quanto 
em relação ao orçamento estipulado para sua 
consecução.

4. As revisões técnicas periódicas poderão ser 
propostas pela ENAP ou pela UNITAR.

TÍTULO IV – Das Obrigações das Partes

ARTIGO 5o

Ao Governo Brasileiro caberá:

por intermédio da ABC/MRE:

i. acompanhar o desenvolvimento do Plano de 
Trabalho Bienal, mediante análise dos relatórios 
anuais recebidos da ENAP, visitas e reuniões 
com seus responsáveis, para fins de verificação 
do cumprimento dos seus objetivos, metas e 
resultados;

ii. orientar a ENAP quanto aos procedimentos 
técnicos e administrativos da cooperação téc-
nica internacional;

iii. disponibilizar aos órgãos de controle na-
cionais os relatórios de progresso recebidos 
da ENAP;

por intermédio do MP: prover os recursos 
necessários ao custeio das ações do presente 
Programa Executivo, conforme previsto nos 
Planos de Trabalho Bienais;

por intermédio da ENAP:

i. designar um Diretor Nacional responsável 
pela proposição das atividades a serem imple-
mentadas no âmbito do presente Programa 
Executivo;

ii. planejar a gestão e supervisionar o anda-
mento dos trabalhos, em seus aspectos técnico 
e administrativo;
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iii. elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho 
Bienal, analisando seus relatórios e prestações 
de contas;

iv. definir, para cada item do Plano de Trabalho 
Bienal, os produtos a serem alcançados, tendo 
em vista o montante de recursos efetivamente 
liberado, bem como os Termos de Referência 
que os qualificam;

v. analisar os Termos de Referência para cada 
um dos produtos a executar e indicar o perfil 
dos consultores a serem contratados, o tempo 
necessário para a sua realização e os técnicos 
da contraparte que participarão da elaboração 
do produto;

vi. solicitar à UNITAR o pagamento dos ser-
viços técnicos de consultoria, após a aceitação 
do produto final, conforme critérios técnicos 
qualitativos;

vii. elaborar relatórios de progresso anuais, a 
partir do início da execução do Plano de Traba-
lho Bienal, e encaminhá-los à ABC/MRE, que 
os repassará à UNITAR;

viii. observar os procedimentos a serem estabe-
lecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir 
para o acompanhamento do Projeto;

ix. disponibilizar espaço físico, em sua sede 
– em caráter precário, por força deste instru-
mento, não configurando em hipótese alguma 
direito real de uso – para viabilizar a execução 
das ações e atividades que serão realizadas com 
base no presente Programa Executivo; e

x. disponibilizar à UNITAR, em regime de co-
modato, mobiliário, aparelhos de telefonia e de 
computação necessários à implementação das 
atividades de cooperação aprovadas no âmbito 
dos Planos de Trabalho Bienais.

2. À UNITAR caberá:

a) designar um Representante responsável 
pelas atividades a serem implementadas no 
âmbito do presente Programa Executivo;

b) administrar os recursos requeridos para a 
implementação das atividades contempladas 
no Plano de Trabalho Bienal, de acordo com as 
disposições dos regulamentos administrativos, 
financeiros e de pessoal das Nações Unidas;

c) cooperar com especialistas de seu quadro 
regular, segundo disponibilidade interna, e 
com consultores contratados, de acordo com as 
solicitações do MP, compatibilizadas as funções 
de ambos com as atividades e recursos defini-
dos no Plano de Trabalho Bienal e Termos de 
Referência para cada produto;

d) participar do acompanhamento e da avalia-
ção dos trabalhos executados;

e) selecionar pelo menos um consultor sênior 
de alto nível para colaborar com a ENAP na 
execução do presente Programa Executivo;

f) viabilizar a participação de técnicos de seu 
quadro regular, quando prevista no Plano de 
Trabalho Bienal;

g) organizar ações de capacitação de recursos 
humanos, de acordo com os Planos de Trabalho 
Bienais;

h) colaborar com a ENAP e o MP na elabora-
ção dos Planos de Trabalho Bienais;

i) elaborar semestralmente Planos de Apli-
cação dos Recursos, em conformidade com o 
Plano de Trabalho Bienal;

j) utilizar-se das facilidades de que dispõe 
como organismo internacional para coopera-
ção técnica recíproca, quando solicitada pela 
ENAP, para a implementação do presente Pro-
grama Executivo e de seus respectivos Planos 
de Trabalho Bienais;

k) identificar e coordenar, com a ENAP, o MP 
e a ABC/MRE, ações de cooperação técnica 
horizontal que permitirão o intercâmbio de 
experiências e metodologias com outros paí-
ses em temas relativos ao objeto do presente 
Programa Executivo;
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l) organizar as ações previstas na alínea “k” 
deste artigo, por meio de missões de estudo – 
que contarão com pessoal designado pelo MP, 
em articulação com a ABC/MRE – a países 
com os quais se estabeleçam programas nesse 
sentido, podendo constituir-se em missões 
de funcionários daqueles países para apoiar 
programas específicos, condicionadas à dispo-
nibilidade do pessoal técnico indicado;

m) desenvolver e ministrar cursos de capaci-
tação anuais, a serem definidos conjuntamente 
com a ENAP;

n) zelar por instalações e equipamentos que 
lhe forem cedidos pela ENAP e arcar com os 
custos de ligações telefônicas locais e inter-
nacionais;

o) não ceder nem sublocar, sob qualquer 
pretexto e a qualquer título, instalações e equi-
pamentos da ENAP;

p) supervisionar o andamento dos trabalhos, 
em seus aspectos técnicos e administrativos, 
de acordo com suas regras e regulamentos; e

q) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado a partir do término da vigência do 
presente Programa Executivo, relatório final 
sobre o desenvolvimento de suas atividades, 
bem como avaliação dos resultados alcançados.

TÍTULO V – Dos Recursos Financeiros e da 
Prestação de Contas

ARTIGO 6o

As especificações orçamentárias e as responsa-
bilidades da ENAP, do MP e da UNITAR refe-
rentes às atividades a serem implementadas no 
âmbito do presente Programa Executivo serão 
discriminadas nos Planos de Trabalho Bienais.

ARTIGO 7o

1. A UNITAR prestará contas ao Governo 
Brasileiro dos recursos aplicados, em razão 

do presente Programa Executivo, mediante 
relatórios técnico-financeiros anuais, com 
demonstração discriminada das despesas rea-
lizadas no período.

2. A UNITAR obriga-se, ainda, a apresentar 
relatório técnico-financeiro final, em até 60 
(sessenta) dias após o término de cada exercício 
financeiro e ao término da vigência do presente 
Programa Executivo, no qual deverá constar a 
demonstração da aplicação dos recursos sob 
sua responsabilidade, bem como o comprovan-
te da devolução do saldo não utilizado.

TÍTULO VI – Dos Saldos Financeiros

ARTIGO 8o

Ao término do presente Programa Executivo, 
recursos remanescentes e saldos financeiros 
serão restituídos ao Governo Brasileiro, após 
serem pagas todas as obrigações assumidas.

TÍTULO VII – Do Pessoal

ARTIGO 9o

1. A contratação de consultores para executar 
as atividades e projetos previstos no Plano de 
Trabalho Bienal será realizada pela UNITAR 
e regida pelas disposições dos regulamentos 
administrativos, financeiros e de pessoal das 
Nações Unidas.

2. É responsabilidade da ENAP observar as 
disposições da legislação nacional aplicável.

TÍTULO VIII – Dos Bens

ARTIGO 10

A propriedade dos bens móveis adquiridos 
com recursos do presente Programa Executivo 
será transferida pela UNITAR à ENAP após o 
pagamento, mediante o atesto de recebimento 
definitivo.
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TÍTULO IX – Da Auditoria

ARTIGO 11

1. Os Planos de Trabalho Bienais desen-
volvidos no contexto do presente Programa 
Executivo serão objeto de auditoria regular 
conduzida pelos respectivos órgãos de controle 
do Governo Federal e, no caso da UNITAR, 
pelos órgãos de controle das Nações Unidas, de 
acordo com seus respectivos procedimentos e 
normas, ou sempre que uma das Partes julgar 
necessário.

2. A UNITAR encaminhará à ENAP cópia de 
todos os documentos pertinentes à execução 
do presente Programa Executivo, inclusive os 
referentes à prestação de contas, nos casos em 
que as disposições dos regulamentos adminis-
trativos e financeiros das Nações Unidas assim 
autorizem.

TÍTULO X – Do Crédito à Participação e da 
Propriedade Intelectual

ARTIGO 12

1. As Partes obrigam-se, expressamente, a in-
dicar ambas em toda a reprodução, publicação, 
divulgação e veiculação das ações e atividades, 
dos trabalhos e produtos advindos do presente 
Programa Executivo e a observar o devido cré-
dito à participação de cada uma delas.

2. Fica terminantemente vedado incluir, ou de 
qualquer forma fazer constar, na reprodução, 
publicação, divulgação ou veiculação das ações 
e atividades realizadas ao amparo do presente 
Programa Executivo e dos trabalhos e produ-
tos dele advindos, nomes, marcas, símbolos, 
logotipos, logomarcas, combinação de cores 
ou combinação de sinais, ou imagens que ca-
racterizem ou possam caracterizar promoção 
individual ou comercial.

TÍTULO XI – Da Modificação

ARTIGO 13

O presente Programa Executivo poderá ser 
modificado por consentimento mútuo das 
Partes por via diplomática, exceto quanto ao 
seu objeto.

TÍTULO XII – Da Suspensão ou Extinção

ARTIGO 14

1. Atividades ou Projetos previstos nos Planos 
de Trabalho Bienais poderão ser suspensos nos 
seguintes casos:

i. utilização dos recursos em desacordo com 
o objetivo constante nos Planos de Trabalho 
Bienais;

ii. interrupção das atividades dos Planos de 
Trabalho Bienais, em razão da indisponibili-
dade dos recursos previstos em seu orçamento;

iii. não apresentação dos relatórios de progres-
so nos prazos estabelecidos;

iv. baixo desempenho operacional e técnico 
em um período superior a 12 (doze) meses 
de implementação, atestado em relatório de 
desempenho aprovado pela ABC/MRE, pela 
ENAP, e pela UNITAR; e

v. interrupção da atividade dos Planos de 
Trabalho Bienais do projeto sem a devida 
justificativa.

2. Atividades ou Projetos previstos nos Planos 
de Trabalho Bienais serão extintos caso as 
razões determinantes da suspensão, aplicada 
por força do parágrafo 1 do presente Artigo, 
não tenham sido corrigidas.

3. As Partes farão o balanço das atividades 
realizadas e estabelecerão os procedimentos 
de conclusão dos contratos ou das obrigações 
em vigência, bem como os procedimentos para 
eventuais ressarcimentos de recursos.
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ARTIGO 15

1. Este Programa Executivo poderá ser ex-
tinto por qualquer uma das Partes por meio 
de notificação feita por via diplomática e com 
antecedência de 180 (cento e oitenta) dias, 
preservando-se, contudo, a continuidade das 
ações em desenvolvimento.

2. Na hipótese de extinção do presente Ins-
trumento, a UNITAR deverá liquidar, até o 60o 
(sexagésimo) dia útil após a data da rescisão, 
todos os compromissos assumidos no decorrer 
de sua execução, e concluídos antes da referida 
rescisão.

3. Os compromissos assumidos pela UNITAR 
e não liquidados dentro do prazo mencionado 
no parágrafo 2 deste Artigo não poderão ser 
imputados ao presente Programa Executivo, 
sendo automaticamente convertidos em saldo, 
o qual deverá ser devolvido ao Governo brasi-
leiro na data do prazo limite.

TÍTULO XIII – Da Vigência

ARTIGO 16

O presente Programa Executivo entrará em 
vigor na data da sua assinatura, e terá duração 

de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser 
prorrogado mediante manifestação escrita das 
Partes, por via diplomática.

TÍTULO XIV – Da Solução de Controvérsias

ARTIGO 17

Qualquer controvérsia relativa à interpretação 
ou à execução do presente Programa Executivo 
será resolvida pelas Partes por via diplomática.

TÍTULO XV – Das Disposições Gerais

ARTIGO 18

Para questões não previstas no presente Progra-
ma Executivo, aplicar-se-ão as disposições do 
Acordo Básico de Assistência Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a 
Organização das Nações Unidas, suas Agências 
Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro 
de 1964.

Feito em Brasília, em 17 de novembro de 2009, em 
três exemplares originais, no idioma português. 
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/bilaterais/2009>. Acesso em: 28 
nov. 2016.
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Ajuste Complementar ao Acordo entre 
o Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para o Funcionamento no Brasil 
do Escritório da Comissão Econômica 
para a América Latina (CEPAL) e o Caribe 
para o Fomento e a Implementação de 
Ações de Cooperação na Área de Gestão 
de Políticas Públicas

A República Federativa do Brasil e

A Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe

(doravante denominadas “Partes”),

CONSIDERANDO:

Que as relações de cooperação entre as Partes 
têm sido fortalecidas ao amparo do “Acordo 
Básico de Assistência Técnica entre o Governo 
dos Estados Unidos do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas, suas Agências Especiali-
zadas e a AIEA”, de 29 de dezembro de 1964, 
e do “Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para o Funcionamento do Escritório no 
Brasil da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe”, de 27 de julho de 1984;

Que é objetivo das Partes assegurar a perma-
nente busca de conhecimentos que propiciem o 
desenvolvimento econômico e social de acordo 
com a política brasileira, em estreita sintonia 
com as prioridades nacionais;

Que a cooperação técnica da Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe para 

a viabilização de ações programáticas, com 
enfoque centrado no desenvolvimento econô-
mico e social, se reveste de especial interesse 
para as Partes; e

Que é conveniente estimular a cooperação 
conjunta entre as Partes na referida área,

Ajustam o seguinte:

TÍTULO I – Do Objeto

ARTIGO 1o

O presente Ajuste Complementar tem por 
objeto o fomento à implementação de ações 
de cooperação na área de políticas públicas, 
com enfoque centrado no desenvolvimento 
econômico e social da América Latina, em 
especial do Brasil e países membros do MER-
COSUL, destacando-se aspectos da gestão do 
setor público relacionados ao planejamento, 
orçamento, avaliação e execução de projetos e 
atividades, por meio de análises comparativas, 
treinamento de recursos humanos e outras 
modalidades de cooperação técnica, tais como 
seminários, simpósios, cursos, estágios e inter-
câmbio de técnicos.
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TÍTULO II – Da Execução 

ARTIGO 2o

O Governo da República Federativa do Brasil 
designa:

a) a Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores, doravante 
denominada ABC/MRE, como instituição 
responsável pela coordenação e acompanha-
mento das ações decorrentes do presente Ajuste 
Complementar; e

b) a Secretaria de Planejamento e Investimen-
tos Estratégicos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, doravante denominada 
SPI/MP, como instituição responsável pela 
execução das ações decorrentes do presente 
Ajuste Complementar.

ARTIGO 3o

A Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe, doravante denominada CEPAL, 
designa o seu Instituto Latino-americano e do 
Caribe de Planejamento Econômico e Social, 
doravante denominado ILPES, localizado em 
sua sede em Santiago do Chile, como respon-
sável pelo aporte técnico prestado na imple-
mentação das ações desenvolvidas no âmbito 
do presente Ajuste Complementar e pelo seu 
cumprimento.

TÍTULO III – Da Operacionalização

ARTIGO 4o

1. Para a operacionalização do presente Ajus-
te Complementar, serão elaborados Planos 
de Trabalho anuais, concebidos pela SPI/MP 
em estreita articulação com o ILPES/CEPAL, 
consoante com o objeto do presente Ajuste 
Complementar.

2. Os Planos de Trabalho inscrever-se-ão nos 
princípios gerais da cooperação técnica e deve-
rão ser encaminhados à ABC/MRE.

3. Os Planos de Trabalho poderão ser alvo 
de revisões periódicas, tanto no que concerne 
às atividades e projetos para atingir o objeto 
pactuado, quanto em relação ao orçamento 
estipulado para a consecução do mesmo.

4. As revisões periódicas deverão ser processa-
das por requerimentos administrativos, funda-
mentadas em justificativas técnicas, e poderão 
ser propostas pela SPI/MP e/ou pela CEPAL.

TÍTULO IV – Das Obrigações das Partes

ARTIGO 5o

1. Ao Governo Brasileiro caberá:

a) por intermédio da ABC/MRE:

i) acompanhar o desenvolvimento do Projeto 
sob os aspectos técnicos e  administrativos, 
mediante análise dos relatórios recebidos 
da instituição executora nacional, visitas e 
reuniões com seus responsáveis, para fins de 
verificação do cumprimento dos seus objetivos, 
metas e resultados;

ii) orientar a instituição executora nacional 
quanto aos procedimentos técnicos e adminis-
trativos da cooperação técnica internacional; e

iii) disponibilizar aos órgãos de controle na-
cionais os relatórios de progresso recebidos da 
instituição executora nacional;

b) por intermédio da SPI/MP:

i) designar um diretor nacional, responsável 
pela proposição das atividades a serem im-
plementadas no âmbito do presente Ajuste 
Complementar, bem como pela coordenação 
das mesmas;

ii) planejar a gestão e supervisionar o anda-
mento dos trabalhos, em seus aspectos técnico 
e administrativo;
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iii) elaborar e acompanhar os Planos de Tra-
balho, analisando seus relatórios e prestações 
de contas;

iv) definir os produtos a serem alcançados para 
cada item dos Planos de Trabalho, que serão 
qualificados por Termos de. Referência e res-
paldados pelos recursos efetivamente liberados;

v) analisar os Termos de Referência para cada 
um dos produtos a executar e, em consequên-
cia, indicar o perfil dos consultores a contratar, 
o tempo necessário para a sua realização e os 
técnicos da contraparte que participarão da 
elaboração do produto;

vi) solicitar à CEPAL o pagamento dos servi-
ços técnicos de consultoria, após a aceitação 
do produto final, conforme critérios técnicos 
e qualitativos;

vii) elaborar os relatórios de progresso a in-
tervalos de 6 (seis) meses, a partir do início da 
execução, e encaminhá-los à ABC/MRE, que 
os encaminhará à CEPAL;

viii) observar os procedimentos a serem es-
tabelecidos pela ABC/MRE com vistas a con-
tribuir para o acompanhamento do Projeto; e

ix) prover espaço físico para viabilizar a execu-
ção das ações e atividades que serão realizadas 
com base no presente Ajuste Complementar.

2. No cumprimento das responsabilidades 
estabelecidas nos incisos “ii)”, “iii)”, “iv)” e 
“viii)”, da alínea “b)” do Parágrafo 1, a SPI/MP 
manterá consultas com a CEPAL.

3. À CEPAL caberá:

a) administrar os recursos que lhes serão re-
passados para implementação do presente Ajus-
te Complementar, de acordo com as disposições 
dos regulamentos administrativos, financeiros 
e de pessoal das Nações Unidas;

b) cooperar com especialistas de seu quadro 
regular, segundo a disponibilidade do  seu 
Programa, ou com consultores contratados, de 

acordo com as solicitações da SPI/MP, compa-
tibilizadas as funções destes com as atividades 
e recursos definidos nos Planos de Trabalho e 
Termos de Referência para cada produto;

c) participar do acompanhamento e da avalia-
ção dos trabalhos executados;

d) viabilizar a participação de técnicos do 
Sistema CEPAL, quando prevista nos  Planos 
de Trabalho;

e) organizar ações de capacitação de recursos 
humanos, de acordo com o Plano de Trabalho;

f) colaborar com a SPI/MP na elaboração dos 
Planos de Trabalho;

g) utilizar-se das facilidades de que dispõe 
como organismo internacional para a  coo-
peração técnica recíproca, quando solicitada 
pela SPI/MP;

h) identificar e coordenar com a SPI/MP e 
ABC/MRE ações de cooperação técnica ho-
rizontal, que permitirão o conhecimento de 
experiências e metodologias desenvolvidas em 
outros países em temas relativos ao objeto do 
presente Ajuste Complementar;

i) organizar as ações supra, por meio de 
missões de estudo, que contarão com pessoal 
designado pela SPI/MP e serão destinadas a 
países com os quais se estabeleçam progra-
mas nesse sentido, podendo constituir-se em 
missões de funcionários daqueles países para 
apoiar programas específicos, condicionadas 
à disponibilidade do pessoal técnico indicado;

j) supervisionar o andamento dos trabalhos, 
em seus aspectos técnicos e  administrativos, 
de acordo com a regras e regulamentos da 
CEPAL; e

k) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado a partir do término da vigência do pre-
sente Ajuste Complementar, um relatório final 
sobre o desenvolvimento de suas atividades, 
bem como avaliação dos resultados alcançados.
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TÍTULO V – Dos Recursos Financeiros e da 
Prestação de Contas 

ARTIGO 6o

1. Para execução do presente Ajuste Comple-
mentar, a SPI/MP se compromete a destinar à 
CEPAL, no período de (23) de junho de 2008 
a (23) de junho de 2010 a quantia total de 
R$  281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil 
reais), a ser liberado anualmente, de acordo 
com os respectivos Planos de Trabalho.

2. Os recursos a que se refere o Parágrafo 1 
serão atendidos à conta do Plano de Trabalho: 
04.121.0802.2A39.0001 — Avaliação de Viabi-
lidade Técnica e Socioeconômica de Projetos, 
Natureza de Despesa: 338039 — Transferências 
a Organismos Internacionais — Outros Servi-
ços de Terceiros — Pessoa Jurídica, do orça-
mento da SPI/MP para a cobertura de despesas 
referentes ao período especificado neste Artigo. 
Nos exercícios seguintes, durante a vigência do 
Ajuste Complementar, as despesas correrão à 
conta dos créditos próprios consignados no Or-
çamento Geral da União e no Plano Plurianual 
de Investimentos do Governo Federal a cargo 
da SPI/MP. Anualmente, as Notas de Empenho 
deverão ser emitidas até 30 dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária Anual referente a 
cada exercício financeiro.

3. A SPI/MP liberará os recursos relativos a 
cada produto contratado, em moeda nacional, 
mediante solicitação da CEPAL, após a apro-
vação pela SPI/MP dos respectivos Planos de 
Aplicação, observado, de qualquer forma, o 
disposto no Parágrafo 1 deste Artigo.

4. A participação financeira da SPI/MP tam-
bém se destina a fazer face aos gastos com ativi-
dades necessárias à qualidade do cumprimento 
do presente Ajuste Complementar, de acordo 
com os Planos de Trabalho.

5. A contrapartida da CEPAL será aportada em 
consultoria e serviços técnicos.

6. As contribuições financeiras da SPI/MP 
farão parte de um fundo fiduciário de coope-
ração e assistência técnica estabelecido pela 
CEPAL, que será regido pelas disposições dos 
regulamentos administrativos, financeiros e de 
pessoal das Nações Unidas, estando sujeito aos 
procedimentos previstos de auditoria.

7. O fundo fiduciário constituído pelas contri-
buições financeiras da SPI/MP será debitado 
em 13% (treze por cento) sobre as despesas 
deste fundo pelos serviços de apoio adminis-
trativo providos pela CEPAL para a realização 
das ações e atividades programadas neste Ajuste 
Complementar. O fundo fiduciário também 
será debitado no valor não reembolsável de 
1% (um por cento) da remuneração ou salário 
líquido dos consultores e pessoal contratado 
com os seus recursos, para prover reserva de 
cobertura por qualquer demanda decorrente 
de morte, doença ou danos físicos ocorridos 
em serviço, como previsto nas regras e regula-
mentos das Nações Unidas.

8. A CEPAL não assumirá compromissos fi-
nanceiros que excedam à contribuição da SPI/
MP contabilizada neste fundo.

ARTIGO 7o

1. A CEPAL prestará contas à SPI/MP dos re-
cursos aplicados, em razão do presente Ajuste 
Complementar, mediante relatórios técnico-
financeiros, com demonstração discriminada 
das despesas realizadas no período de cada 
Plano de Trabalho.

2. A CEPAL se obriga, ainda, a apresentar um 
relatório técnico-financeiro final em até 60 
(sessenta) dias, após o término de cada Plano 
de Trabalho anual e após a vigência do presente 
Ajuste Complementar, devendo constar a de-
monstração da aplicação dos recursos repassa-
dos pela SPI/MP, bem como o comprovante da 
devolução do saldo não utilizado.
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TÍTULO VI – Dos Saldos Financeiros

ARTIGO 8o

Ao término do presente Ajuste Complementar, 
os recursos remanescentes e os saldos finan-
ceiros serão restituídos à SPI/MP, após serem 
pagas todas as obrigações assumidas.

TÍTULO VII – Do Pessoal

ARTIGO 9o

1. A contratação de consultores para executar 
as atividades e projetos previstos nos Planos 
de Trabalho do presente Ajuste Complementar 
será realizada pela sede da CEPAL em San-
tiago do Chile e regida pelas disposições dos 
regulamentos administrativos, financeiros e de 
pessoal das Nações Unidas.

2. É de responsabilidade da SPI/MP obser-
var os procedimentos previstos no Decreto 
no 5.151, de 22 de julho de 2004.

TÍTULO VIII – Dos Bens

ARTIGO 10o

A propriedade dos bens móveis adquiridos com 
recursos do presente Ajuste Complementar 
será transferida pela CEPAL à SPI/MP após o 
pagamento, mediante o atesto de recebimento 
definitivo de tais bens pela Instituição Execu-
tora Nacional.

TÍTULO IX – Da Auditoria

ARTIGO 11o

1. Os Planos de Trabalho desenvolvidos no 
contexto do presente Ajuste Complementar 
será objeto de auditoria regular conduzida, 
no caso da SPI/MP, pelos respectivos órgãos 
de controle do Governo Federal. No tocante 
às atividades desenvolvidas pela CEPAL, ao 
amparo do presente Ajuste Complementar, 

os órgãos de auditoria serão designados pelas 
Nações Unidas.

2. A CEPAL disponibilizará à SPI/MP cópia de 
todos os documentos pertinentes à execução 
do presente Ajuste Complementar, inclusive 
os referentes à prestação de contas, nos casos 
em que as disposições dos regulamentos ad-
ministrativos e financeiros das Nações Unidas 
assim autorizem.

TÍTULO X – Do Crédito à Participação e da 
Propriedade Intelectual 

ARTIGO 12o

1. As Partes se obrigam, expressamente, a 
indicar uma e outra em toda a reprodução, 
publicação, divulgação e veiculação das ações 
e atividades, dos trabalhos e produtos advindos 
do presente Ajuste Complementar e a observar 
o devido crédito à participação de cada uma 
delas.

2. Fica, terminantemente vedado incluir, ou de 
qualquer forma fazer constar, na reprodução, 
publicação, divulgação ou veiculação das ações 
e atividades realizadas ao amparo do presente 
Ajuste Complementar e dos trabalhos e produ-
tos advindos do mesmo, nomes, marcas, sím-
bolos, logotipos, logomarcas, combinação de 
cores ou combinação de sinais, ou imagens que 
caracterizem ou possam caracterizar promoção 
individual ou de caráter comercial.

TÍTULO XI – Da Modificação

ARTIGO 13o

1. O presente Ajuste Complementar poderá 
ser modificado por assentimento das Partes.

2. As modificações de que trata este Artigo, 
sempre de comum acordo, poderão ser pro-
postas pelo Governo da República Federativa 
do Brasil, por meio da ABC/MRE ou da SPI/
MP, ou pela CEPAL.
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TÍTULO XII – Da Suspensão ou Extinção 

ARTIGO 14o

1. Uma Atividade ou um Projeto implementa-
do constante do Planos de Trabalho decorrente 
do presente Ajuste Complementar poderá ser 
suspenso caso ocorra o descumprimento de 
quaisquer das cláusulas pactuadas, quais sejam:

a) utilização dos recursos em desacordo com 
o objetivo constante no Programa de Trabalho;

b) interrupção das atividades do Programa de 
Trabalho, em razão da indisponibilidade dos 
recursos previstos em seu orçamento;

c) não apresentação dos relatórios de progresso 
nos prazos estabelecidos;

d) baixo desempenho operacional e técnico 
em um período superior a 12 (doze) meses 
de implementação, atestado em relatório de 
desempenho aprovado pelo órgão ou institui-
ção executora nacional, pela ABC/MRE e pela 
CEPAL; e

e) interrupção da atividade do Plano de Traba-
lho do projeto sem a devida justificativa.

2. Uma Atividade ou um Projeto constante 
dos Planos de Trabalho será extinto caso as 
razões determinantes da suspensão aplicada 
em função do Parágrafo 1 do presente. Artigo 
não tenham sido corrigidas.

3. As Partes farão o balanço das atividades 
realizadas e estabelecerão os procedimentos 
de conclusão dos contratos/obrigações, em vi-
gência e de eventual ressarcimento de recursos.

TÍTULO XIII – Da Denúncia

ARTIGO 15o

1. O presente Ajuste Complementar poderá 
ser desconstituído por qualquer das Partes por 

meio de notificação, feita com antecedência 
mínima de 180 (cento e oitenta) dias, preser-
vando-se, entretanto, a continuidade das ações 
em desenvolvimento.

2. Havendo denúncia do presente Instrumento, 
a CEPAL deverá liquidar, até o 30o (trigési-
mo) dia útil após a data da rescisão, todos os 
compromissos assumidos no decorrer da sua 
execução e concluídos antes da referida resci-
são, ficando estabelecido que os compromissos 
assumidos pela CEPAL e não pagos dentro do 
prazo mencionado no Parágrafo 1 deste Artigo 
não poderão ser imputados ao presente Ajuste 
Complementar e serão automaticamente con-
vertidos em saldo deste e, como tal, deverão ser 
devolvidos à SPI/MP naquela data. 

TÍTULO XIV – Da Vigência 

ARTIGO 16o

O presente Ajuste Complementar entrará em 
vigor na data da sua assinatura, e terá duração 
de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 
recondução expressa acordada entre a ABC/
MRE e a CEPAL.

TÍTULO XV – Das Imunidades e Privilégios 

ARTIGO 17o

O Governo da República Federativa do Brasil 
reconhece, em favor da CEPAL, os privilégios 
e imunidades que goza em virtude da Conven-
ção sobre Privilégios e Imunidades das Nações 
Unidas, de 11 de novembro de 1949.

TÍTULO XVI – Da Solução de Controvérsias 

ARTIGO 18o

As controvérsias surgidas na execução do pre-
sente Ajuste Complementar serão dirimidas 
mediante negociação direta entre as Partes.
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TÍTULO XVII – Das Disposições Gerais 

ARTIGO 19o

Para as questões não previstas no presente Ajus-
te Complementar aplicar-se-ão as disposições 
do Acordo Básico de Assistência Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Organização das Nações Unidas, suas Agências 
Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro 
de 1964, e do Acordo entre o Governo da Re-

pública Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas para o Funcionamento do 
Escritório no Brasil da Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe, de 27 de 
julho de 1984.

Feito em Brasília, em 23 de junho de 2008, em 
dois exemplares originais, no idioma português. 
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/bilaterais/2008/b_118>. Acesso em: 
28 nov. 2016.
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A norma basilar desta coletânea é a Lei no 10.180, que, a partir de fevereiro de 2001, 
passou a disciplinar os sistemas de planejamento, orçamento, administração financeira, 
contabilidade e controle interno no âmbito do Poder Executivo federal.

Além dessa lei e de alguns atos internacionais, o volume apresenta os dispositivos 
constitucionais e diversos decretos relacionados ao assunto.

Dada a sua amplitude, a temática da Administração Pública é objeto de outras coletâneas 
legislativas além desta Governança pública.
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