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Resumo sobre a legislação sindical brasileira 

(Breves comentários e consolidação por 

por Judivan Vieira) 

 

	 Sindicatos	objetivam	a	organização	de	trabalhadores	e	constitui	meio	de	

conflitar	ou	solucionar	conflitos	entre	empregadores	e	empregados.	Portanto,	os	

sindicatos	em	sua	essência	protegem	o	trabalho	assalariado.	

	

	 Vladimir	Lenin	escrevendo	“Sobre	os	Sindicatos”	(São	Paulo:	Editora	Polis,	

1979,	p.	19)	diz:	“O	operário	tem	que	procurar,	de	qualquer	modo,	o	meio	de	opor	

resistência	ao	capitalista,	a	fim	de	encontrar	sua	própria	defesa.	E	encontra	esse	

meio	na	união”.	

	

	 Observe-se	que	um	Sindicato	é	uma	UNIÃO	de	interesses	de	uma	

determinada	classe	trabalhadora.	

	

	 O	Estado,	no	intuito	de	regular	e	regulamentar	tal	atividade	promulga	e	

edita	normas	diversas	sobre	o	assunto,	tais	como	encontramos	na	Constituição	

Federal	de	05.10.1988	que	assegurou	a	liberdade	de	organização	sindical	e	proibiu	

exigência	de	autorização	estatal	para	a	fundação	de	entidade	sindical;	a	

interferência	e	a	intervenção	do	poder	público	na	sua	organização,	garantiu	a	

liberdade	de	filiação,	tendo	estendido	esse	direito	aos	aposentados,	assegurando,	

inclusive,	o	direito	de	votarem	e	serem	votados,	como	você	pode	ler	na	galeria	de	

leis	que	seguem	colacionadas.	

	

	 Entenda	porém	que	no	Estado	democrático	de	Direito	a	liberdade	individual	

é	limitada	pelo	bem	maior,	que	é	o	interesse	coletivo.	Assim,	as	leis	estabelecem	

limites	à	liberdade	sindical,	por	exemplo,	exigindo	registro	do	sindicato	em	órgão	

do	Estado;	determinando	que	não	poderão	ser	criados	mais	de	um	sindicato	

representativo	da	mesma	categoria	na	mesma	base	territorial;	estabelecendo	que	a	

base	territorial	mínima	é	de	um	município,	etc.	

	



	 Quanto	às	atribuições	os	sindicatos	devem	exercer	a	“defesa	dos	direitos	e	

interesses	coletivos	ou	individuais	da	categoria,	inclusive	em	questões	judiciais	ou	

administrativas”,	na	medida	de	suas	atribuições	e	capacidade	econômico-

financeira,	sem	cotizar	de	forma	alguma	os	filiados,	além	do	previsto	em	seu	

estatuto.	

	

	 Para	seu	conhecimento	segue	uma	vasta	legislação	sobre	a	matéria	em	leis	

como	CLT,	LODF	e	outras	de	interesse	dos	Escritores	e	do	SINDESCRITORES,	tais	

como	Legislação	sobre	as	modalidades	diversas	de	licitação	e	Portarias	do	GDF	que	

interessam	à	carreira	de	Escritor.	

	

	 Na	CLT	você	encontra	conceitos,	contornos	e	alcance	da	organização	

sindical	brasileira,	noções	sobre	a	base	territorial	mínima,	organização	por	

categorias,	reserva	assegurada	ao	Ministério	do	Trabalho	para	a	classificação	das	

atividades	que	constituem	categoria,	sindicato	único	por	categoria	numa	dada	base	

territorial	e	necessidade	de	registro	em	órgão	estatal,		

	

	 O	professor	Amauri	Mascaro	do	Nascimento	(in	Direito	Sindical.	ed.	São	

Paulo:	LTr,	1982)	explica	que:	

	

“As	 atividades	 que	 são	 reunidas	 numa	 categoria	 podem	 ser	 idênticas,	

similares	 ou	 conexas.	Idênticas	são	 atividades	 iguais.	Similares	são	

atividades	 que	 se	 assemelham,	 com	 o	 que	 numa	 categoria	 podem	 ser	

agrupadas	 empresas	 que	 não	 são	 do	mesmo	 ramo,	mas	 de	 ramos	 que	 se	

parecem,	como	hotéis	e	restaurantes.	Conexas	são	atividades	que,	não	sendo	

semelhantes,	complementam-se	como	as	atividades	múltiplas	destinadas	à	

construção	de	uma	casa.”		

	

	 É	imporante	que	você	saiba	que	a	profissão	de	escritor	é	reconhecida,	mas	

não	é	regulamentada	no	Brasil.	A	profissão	de	Escritor	integra	a	Classificação	

Brasileira	das	Ocupações	(CBO).		

	



	 Saiba	que	a	Classificação	Brasileira	de	Ocupações	(CBO)	é	um	documento	

que	retrata	a	realidade	das	profissões	do	mercado	de	trabalho	brasileiro.	Foi	

instituída	com	base	legal	na	Portaria	nº	397,	de	10.10.2002.	

	

	 A	CBO	tem	o	reconhecimento	no	sentido	classificatório	da	existência	de	

determinada	ocupação	e	não	da	sua	regulamentação.	A	regulamentação	da	

profissão	diferentemente	da	CBO,	é	realizada	por	Lei	cuja	apreciação	é	feita	pelo	

Congresso	Nacional,	por	meio	de	seus	Deputados	e	Senadores	e	submetida	à	

sanção	do	Presidente	da	República.	A	CBO	não	tem	poder	de	Regulamentar	

Profissões.	

	

	 A	profissão	de	Escritor	não	é	regulamentada.	Qualquer	pessoa,	mesmo	sem	ter	

feito	uma	faculdade,	pode	escrever	textos	ou	livros	e	obter	renda	a	partir	da	venda	ou	

do	uso	destes	materiais.	

	

	 As	profissões	regulamentadas	podem	contar	com	direitos	e	garantias	

estabelecidas	por	lei,	como	piso	salarial	e	jornada	de	trabalho	definidos.	Existe	um	

projeto	tramitando	no	Senado,	desde	2011,	que	pede	a	regulamentação	da	Carreira	de	

Escritor.	Se	algum	dia	vier	a	ser	regulamentada	as	Editoras	poderão	contratar	

diretamente	os	Escritores	que	desejarem,	a	fim	de	produzirem	obras	específicas	e,	por	

conseguinte,	deverão	assalariá-los	conforme	Lei	Governamental	ou	Entendimento	

entre	as	partes.	

 

 Exemplo de Classificação das ocupações ou atividades de Escritor 

extraído da CBO: 

(CBO2002 - Classificação Brasileira de Ocupações / Relatório de Titulo 
04/09/2018 da CBO) 
 
2614-30 Audiodescritor 
2615-15 Escritor de cordel 
2615-15 Escritor de ficção 
2615-15 Escritor de folhetim 
2615-15 Escritor de histórias em quadrinhos 
2615-20 Escritor de não ficção 
2615-15 Escritor de novela de rádio  
2615-15 Escritor de novela de televisão 
2615-20 Escritor de obra didática 



2615-20 Escritor de obras científicas 
2615-15 Escritor de obras educativas de ficção 
2615-20 Escritor de obras educativas de não ficção 
2615-20 Escritor de obras técnicas 
 

Se deseja saber mais vá ao link: 

https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/ 

 

Leia, porque como diz Monteriro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, 

mal vê”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR JURÍDICO: 

I. superintender, coordenar e orientar juridicamente a atuação do 

SINDESCRITORES; 

II. despachar com o Presidente do SINDESCRITORES, em dia e hora 

previamente avisados e agendados por ambos; 

III. representar ou delegar a representação jurídica do SINDESCRITORES 

perante qualquer órgão, entidade, instituição ou associação pública ou 



privada, desde que o compromisso lhe seja previamente comunicado 

pela Presidência e que tenha disponibildiade pessoal e, ainda, que a 

atividade não seja conflitante com seu horário e atribuições de trabalho; 

IV. Considerando que a LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10 DE 
FEVEREIRO DE 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral 

da União, em seu art. 28 proíbe aos membros efetivos da Advocacia-

Geral da União exercer advocacia fora das atribuições institucionais, o 

Diretor Jurídico não advogará enquanto houver impedimento, mas 

prestará assessoramento ao SINDESCRITORES para que em sendo 

necessária atuação judicializante, seja contratado advogado privado 

para tal mister; 

V. analisar previamente informações a serem prestadas pelo Presidente 

relativas à missão e atuação do SINDESCRITORES; 

VI. assessorar o Presidente do SINDESCRITORES em assuntos de 

natureza jurídica, elaborando ou analisando pareceres e estudos ou 

propondo normas, medidas e diretrizes; 

VII. sugerir ao Presidente medidas de caráter jurídico para cumprimento da 

missão estatutária e defesa dos interesses do SINDESCRITORES;   

VIII. Opinar quanto a processos administrativos disciplinares que objetivem 

desligamento ou exclusão de qualquer membro da Diretoria ou filiado 

que infrinja o art. 4º do Estatuto do SINDESCRITORES; 

IX. examinar previamente a legalidade e legitimidade de quaisquer minutas 

de qualquer espécie de pacto a ser assinado entre o 

SINDESCRITORES e qualquer entidade pública ou privada; 

X. propor ao Presidente alterações no Estatuto. 

GALERIA DE LEIS DE INTERESSE DOS ESCRITORES 

 

1 – Constituição da República Federativa do Brasil 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 



Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(…) 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 

representações sindicais e associativas; 

(…) 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados; 

- - - - - - 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 

Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 

grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 



III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 

confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 

contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 

de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 

organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 

da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda 

que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave 

nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 

sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei 

estabelecer. 

- - - - - - 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) 

(…) 

 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

 



- - - - - - 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

(…) 

§ 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. 

- - - - - - 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

(…) 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar:            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

(…) 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;           (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

- - - - - - - - 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 



suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem. 

(…) 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

- - - - - - - - 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(…) 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei; 

- - - - - - - 

 

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições 

compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical. 

- - - - - - 



 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 

DIREITO DE REQUERER E ADQUIRIR GRATUITAMENTE CONSTITUIÇÕES 

PARA DISTRIBRUIR EM ESCOLAS 

 

Art. 64. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, promoverão edição 

popular do texto integral da Constituição, que será posta à disposição das 

escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras 

instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada 

cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Estatuto do SINDICATO DOS ESCRITORES DO DISTRITO FEDERAL 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 

ESCRITORES DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 

2013. 

As dezoito horas e quarenta e cinco minutos (18:45) de 23 de agosto de 2013, 

em segunda chamada conforme Edital publicado no Correio Braziliense e 



amplamente divulgado entre os afiliados adimplentes, o Sindicato dos 

Escritores do Distrito Federal realizou a Assembléia Geral Extraordinária, na 

Livraria Cotidiano da 201 sul, Bloco C Loja 15, Brasília-DF, para a reforma do 

Estatuto. 

O Presidente do Sindicato abriu os trabalhos, apresentando versões impressas 

do Estatuto (anteriormente enviado por e-mail aos afiliados) e após discussão 

do mesmo entre os membros presentes (lista de presença anexa), foi 

aprovada, por unanimidade, a reforma do Estatuto do Sindicato dos Escritores 

do Distrito Federal, que passará a vigorar, após o competente registro no 

Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. com o seguinte teor: 

ESTATUTO DO SINDICATO DOS ESCRITORES DO DISTRITO FEDERAL – 

SINDESCRITORES 

CAPÍTULO I – Da Denominação, Sede e Fins 

Art. 1º O Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, também denominado 

SINDESCRITORES, é uma entidade sindical de 12º grau, com duração 

indeterminada, fundada em abril de 1979, e registrada sob o nº MTb-

324.326/77 no Ministério do Trabalho, página 1847, com base territorial e sede 

no Distrito Federal, que passa a reger-se por este Estatuto alterado e as 

normas legais pertinentes às entidades sindicais. 

§ 1º. Este Estatuto é a lei orgânica do Sindicato dos Escritores do Distrito 

Federal. Seus associados devem zelar por sua aplicação, acatar e cumprir as 

decisões nele fundamentadas. 

Art. 2º O SINDESCRITORES buscará o cumprimento de suas finalidades por 

meio das seguintes ações: 

I – colaboração com o Poder Público como órgão técnico e consultivo, no 

estudo e solução dos problemas que se relacionarem com a categoria dos 

escritores, podendo firmar convênios e ajustes para a formação de parcerias 

técnicas e operacionais na realização de cursos, seminários, palestras, feiras e 

outros eventos, recebendo recursos públicos e aplicando recursos próprios; II – 

integração às demais entidades da sociedade civil, visando à construção de 

uma sociedade democrática e livre, podendo firmar parcerias técnicas e 

operacionais; III – promoção e estímulo à união e organização da categoria; IV 

– indicação de representantes da categoria para integrar órgãos públicos, 

comissões ou associações; V – criação e manutenção de serviços de 



assistência e apoio aos representados de acordo com suas disponibilidades 

financeiras; VI – publicação de livros e estudos de seus representados, 

mediante o recebimento de recursos de terceiros e/ou próprios, devendo nos 

livros constar sempre o seu nome; VII – realização de viagens visando à troca 

de informações e promoção de intercâmbio, nacional e internacional; VIII – 

proposição e criação de planos de saúde e aposentadoria para os seus 

representados, na forma da lei e segundo decisão dos mesmos. IX – defesa 

dos direitos e interesses coletivos da categoria de escritor 

CAPÍTULO II – Dos Requisitos para Admissão, Demissão e Exclusão dos 

Associados 

Art. 3º Serão admitidos como associados, os escritores que tiverem seus 

pedidos de inscrição aprovados por três membros da Diretoria, mesmo que 

tenham sido convidados, desde que preencham os seguintes requisitos: I _ 

apresentar trabalhos publicados juntamente com cópias de seus documentos 

(Identidade e CPF) e ficha de qualificação preenchida e assinada; II _ assinar o 

termo de compromisso de cumprir a Constituição, as leis, o presente estatuto e 

as decisões da Assembleia Geral e da Diretoria, bem como de não tomar 

nenhuma providência, divulgação ou adotar atitude que diga respeito à 

categoria ou de interesse coletivo, sem autorização expressa e formal da 

direção do Sindicato. § 1º. Podem pleitear filiação, os escritores que possuam 

obra publicada em qualquer meio de comunicação. § 2º. A admissão como 

associado está sujeita à aprovação da Diretoria do SINDESCRITORES. § 3º. 

Todo e qualquer integrante do SINDESCRITORES está sujeito ao pagamento 

das contribuições definidas pela Assembleia Geral. Em hipótese alguma 

haverá isenção ou dispensa do pagamento da anuidade. & 4º A Diretoria 

poderá outorgar o título de sócio benemérito a pessoas não integrantes da 

categoria, que de alguma forma contribuírem ou concorrerem para o 

cumprimento das finalidades do Sindicato, na defesa dos interesses e direitos 

de seus representados. 

Art. 4º. O associado está sujeito às penalidades de suspensão de direito por 

prazo determinado ou de exclusão, quando agir com desrespeito ao Estatuto e 

as decisões da Assembléia Geral ou da Diretoria, ou exibir conduta 

incompatível com a ética, a moral e os bons costumes, que possa a juízo da 

Diretoria, denegrir a imagem do Sindicato e dos escritores. § 1º. O 



desligamento do associado pode ocorrer também por desinteresse, entendido 

como tal, o não comparecimento às reuniões, para as quais, tenha sido 

convocado, não responda às solicitações do sindicato ou não pagamento das 

contribuições. § 2º. O desligamento ou desfiliação ainda pode ocorrer por 

iniciativa do associado. § 3º. O Associado inadimplente que pretender o 

reingresso terá que submeter novamente sua proposta de afiliação à 

aprovação de três integrantes da Diretoria. Art. 5º. Para conduzir o processo de 

apuração da infração cometida pelo associado, será convocada a Comissão de 

Ética, composta de 03 escritores, mais dois integrantes da Diretoria, que 

recomendará ou não, a aplicação de penalidades, após o devido processo 

legal com a concessão de prazo para defesa perante a Diretoria e direito de 

recurso para a Assembléia Geral. 

CAPÍTULO III – Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Art. 6º. São direitos dos associados que estejam em dia com os deveres 

previstos neste estatuto: 

I – votar e ser votado nas eleições para os cargos da Diretoria, Delegados 

Representantes e Conselho Fiscal; II – participar, com direito à voz e voto, nas 

Assembléias Gerais; III – encaminhar assuntos de interesse da categoria para 

apreciação da diretoria e apresentar sugestões de providências; IV – usufruir 

dos serviços e assistências do Sindicato; V – pleitear ser indicado pelo 

Sindicato para representação junto a órgãos públicos e associativos; VI – 

Propor benefícios e direitos a serem produzidos pelo Sindicato. 

§ 1º Os novos associados devem receber informações sobre o funcionamento 

do SINDESCRITORES e serem apresentados em reunião à Diretoria. § 2º 

Parágrafo segundo: Todo associado poderá propor em Assembleia Geral 

Extraordinária, eleições antecipadas para a diretoria, desde que respaldada 

pela vontade expressa, por escrito, de pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

dos filiados. 

Art. 7º São deveres dos associados: 

I – cumprir as determinações deste Estatuto e as deliberações das 

Assembléias Gerais; II – comparecer às reuniões, Assembléias e demais 

atividades convocadas pelo SINDESCRITORES; III – zelar pelo patrimônio e 

reputação do SINDESCRITORES; IV – pagar as contribuições estipuladas pela 

Assembléia Geral; V – manter conduta ética que dignifique a profissão do 



escritor; VI – manter seu cadastro atualizado. Avisar o Sindicato, sempre que 

houver mudança de endereço; 

VII – doar, no mínimo, uma de suas obras publicadas em meio impresso, se for 

o caso, à biblioteca do SINDESCRITORES; 

§ 1º O não pagamento da anuidade impede o recebimento dos benefícios 

oferecidos pelo SINDESCRITORES. § 2º É dever do associado, comunicar por 

escrito ao Sindicato o pagamento da anuidade. 3 § A previsão de direitos e 

deveres, não se aplica aos sócios beneméritos, salvo quanto a honrar o bom 

nome do Sindicato e da categoria. 

CAPÍTULO IV – Das Fontes de Recursos para a Manutenção 

Art. 8º São fontes de recursos do SINDESCRITORES: 

I – a Contribuição Sindical, no percentual e forma definidos pelo art. 578 e 

seguintes da CLT; II – as contribuições fixadas pela Assembléia Geral; III – as 

rendas de eventos, participação em vendas de livros, aplicações financeiras e 

as oriundas do seu patrimônio; IV – outras rendas compatíveis com as 

entidades sindicais, ou provenientes de doações ou de prestação de serviços. 

CAPÍTULO V – O Modo de Constituição e Funcionamento dos Órgãos 

Deliberativos e de Administração 

Art. 9º. Constitui a estrutura do SINDESCRITORES os seguintes órgãos e 

cargos: Presidente, Secretário Geral, 2º Secretário, Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 

Assessor de Comunicação, Diretor de Gestão Administrativa, Diretor de 

Assuntos Jurídicos, Diretor de Relacionamento Institucional, Diretor de Gestão 

e Produção Cultural, Diretor de Literatura Infantil, Conselho Fiscal, Conselho de 

Ética e Conselho Consultivo (cada um dos conselhos será composto por três 

filiados). 

§ 1º O mandato da Diretoria eleita por maioria simples é de 03 (três) anos, 

podendo haver uma única reeleição consecutiva para a Presidência, a partir da 

data da presente alteração estatutária. § 2º O Sindicato será dirigido por 

colegiado, mediante decisão de, no mínimo, três integrantes da Diretoria. 

Art. 10º Ao Presidente compete: 

I – representar e dirigir o SINDESCRITORES de acordo com o presente 

Estatuto e a legislação em vigor; administrar o patrimônio social e promover o 

bem geral dos escritores; II – convocar as reuniões ordinária e extraordinária; 

III – aprovar a proposta orçamentária anual, mediante parecer prévio do 



Conselho Fiscal; IV – constituir comissões ou grupos de trabalho, de estudos, 

que visem ao bem comum da categoria; V – aplicar as sanções previstas neste 

estatuto; VI – Propor em reunião ordinária, a criação, extinção de diretorias, 

bem como a nomeação de seus respectivos titulares, a ser aprovada pelo 

colegiado presente; VII – assinar as atas das reuniões e assembléias, o 

orçamento anual e demais documentos que exijam sua aprovação, bem como 

rubricar os livros da secretaria, da tesouraria e a carteirinha de identidade do 

escritor, expedida pelo SINDESCRITORES. 

Art. 11º Ao secretário geral compete: 

I – redigir e assinar as atas de reuniões e de assembléias; II – representar a 

diretoria junto aos departamentos ou comissões do Sindicato; III – substituir o 

Presidente em seus impedimentos. IV – coordenar e orientar a ação dos 

Departamentos V – zelar pela aplicação do Planejamento anual 

Art. 12º Ao segundo secretário compete: 

I – auxiliar o secretário geral no desempenho de suas funções e substituí–lo 

nos impedimentos. 

Art. 13º Ao tesoureiro compete: 

I – assinar, com o Presidente, cheques, títulos e demais documentos 

relacionados à sua pasta, superintender todos os serviços de contabilidade e 

da tesouraria, bem como dividir a senha de cartões de débito e de crédito com 

o Presidente; II – elaborar em conjunto com a Diretoria de Gestão 

Administrativa, o orçamento anual; III – manter atualizada a prestação de 

contas eletrônica no sitio do SINDESCRITORES, para oferecer transparência a 

todo o conjunto dos escritores adimplentes. 

Art. 14º Ao segundo tesoureiro compete: 

I – auxiliar o Tesoureiro no desempenho de suas funções e substituí-lo nos 

impedimentos. 

Art. 15º Ao Assessor de Comunicação compete: 

I – planejar e executar a política de comunicação da instituição; II – construir 

relações consistentes com os meios de comunicação para divulgar as ações do 

Sindicato; III – manter-se atualizada quanto aos assuntos de interesse dos 

escritores; IV – implementar ações que tornem o SINDESCRITORES acessível 

à categoria. V – manter a publicação e divulgação do jornal do Sindicato. 

Art. 16º Ao Diretor de Gestão Administrativa compete: 



I – promover os meios necessários para o funcionamento do 

SINDESCRITORES; II – planejar, Desenvolver, Controlar e Avaliar as 

atividades inerentes à execução orçamentária e financeira, contabilidade, 

organização e inovação institucional, recursos humanos, materiais, 

patrimoniais, serviços gerais e de gestão de documentos; III – promover a 

gestão do conhecimento e das competências do SINDESCRITORES; IV – 

coordenar e orientar as ações dos órgãos desconcentrados do 

SINDESCRITORES, em sua área de atuação; V – manter o cadastro sindical 

atualizado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e demais órgãos 

competentes; VI – manter a guarda dos documentos, bem como o cadastro 

atualizado dos filiados. 

Art. 17º Ao Diretor de Assuntos Jurídicos compete: 

I – representar ou orientar a categoria judicial e extrajudicialmente; II – emitir 

parecer jurídico sobre os atos da Diretoria e dos filiados, quando necessário; III 

– desenvolver materiais sobre legislação e direitos que subsidiem a categoria. 

Art. 18º Ao Diretor de Relacionamento Institucional compete: 

I – interagir com outras instituições para propor ações conjuntas, como o 

desenvolvimento de Antologias, aquisições/serviços; II – estimular e viabilizar a 

criação de subsedes; III – coordenar sistematicamente, campanhas de pré-

sindicalização junto a estudantes; IV – promover debates, seminários e 

projetos de interesse cultural. 

Art. 19º À Diretoria de Gestão e Produção Cultural compete: 

I – produzir e gerenciar eventos culturais; II – captar recursos para financiar as 

ações culturais III – obter patrocínios e apoios para integrar a receita da 

Instituição; IV – coordenar campanhas de esclarecimento dos Direitos Autorais, 

incluindo a legislação vigente e as novas tecnologias 

Art. 20º À Diretoria de Literatura Infantil compete: 

I – Planejar e produzir eventos culturais envolvendo o público infantil II – 

Administrar o núcleo de escritores do Gênero no Sindicato, promovendo 

encontros, Antologias, visitas em escolas, com o objetivo de incentivar nas 

crianças, o gosto pela Literatura 

Art. 20º Ao Conselho Fiscal compete: 

I – fiscalizar a gestão financeira do SINDESCRITORES; II – analisar e aprovar 

as contas da instituição, anualmente; III – em havendo irregularidades nas 



contas, formular denúncias para deliberação da Assembleia Geral sobre as 

providências cabíveis; 

Art. 21º Ao Conselho de Ética compete: 

I – colaborar com a Diretoria e todos os departamentos ou comissões do 

SINDESCRITORES, na fiscalização do exercício profissional da categoria; II – 

formular denúncias, quando necessárias, junto à Diretoria, que as encaminhará 

à Assembleia Geral, para as devidas providências; III – apreciar e emitir 

parecer sobre os documentos públicos do SINDESCRITORES. IV – aplicar as 

penalidades cabíveis, mediante procedimento administrativo no qual seja 

assegurado ao acusado o devido processo legal e seus corolários, ampla 

defesa e contraditório. 

Art. 22º Ao Conselho Consultivo compete: 

I – realizar propostas de gestão e melhorias; II – realizar campanhas para 

registro e sindicalização dos escritores; 

CAPÍTULO V – Das Assembleias Gerais 

Art. 23º As Assembléias Gerais são instâncias máximas de deliberação da 

entidade e são soberanas nas resoluções não contrárias a este estatuto, para 

deliberar a respeito das seguintes competências: 

I – apreciar e aprovar as contas anuais da Diretoria; II – autorizar a compra e 

venda de bens imóveis da entidade; III – eleger os dirigentes da entidade; IV – 

deliberar sobre os demais assuntos de interesse da categoria. 

§ 1º a Assembléia Geral ocorre ordinariamente a cada 03 anos e 

extraordinariamente, por decisão da Diretoria, ou pela reunião de 50% + 1 

afiliado. § 2º só terão direito a voz e voto, os afiliados adimplentes. § 3º 

Quando a Assembléia Geral Extraordinária for convocada em decorrência de 

abaixo–assinado, é obrigatório o comparecimento de 2/3 (dois terços) dos 

solicitantes, sob pena de nulidade da mesma. 

CAPÍTULO VI – Das Eleições 

Art. 24º O processo eleitoral, a votação, a posse dos eleitos e a interposição de 

recursos, obedecerão as seguintes condições: I – o Presidente deverá publicar 

Edital de convocação para as eleições, no período compreendido entre 30 e 60 

dias que antecedem ao término dos mandatos vigentes; II – as chapas devem 

ser compostas por filiados adimplentes e apresentadas até 15 dias antes da 

data da eleição, mediante requerimento de registro assinado pelo candidato a 



Presidente, acompanhado da ficha de qualificação datada e assinada por cada 

candidato, no modelo entregue pelo Sindicato; III – podem votar e ser votados, 

apenas os associados adimplentes, e quanto ao candidato a Presidente, 

deverá estar adimplente há pelo menos 06 meses da data da eleição; IV – o 

Edital de Convocação será publicado em jornal de grande circulação local e 

deve conter a data, o horário de votação, o local onde vão ocorrer as eleições e 

ainda, o prazo para registro das chapas; V – Não será permitido o voto por 

procuração. 

Art. 25º Para integrar a chapa, o candidato a Presidente deverá, além de 

preencher a ficha de qualificação (fornecida pela Diretoria do Sindicato), juntar 

cópias autenticadas de identidade e CPF. 

Art. 26º É vedada a participação do candidato em mais de uma chapa. 

Art. 27º Se for registrada mais de uma chapa, o Presidente deverá constituir 

uma comissão eleitoral composta de 4 (quatro) membros, indicados pelos 

candidatos a Presidente, à qual competirá conduzir o processo eleitoral até o 

seu final e posse dos eleitos, bem como decidir sobre recursos, que deverão 

ser apresentados até o final da apuração. 

Art. 28º O resultado das eleições deverá ser publicado indicando os nomes dos 

eleitos, por comunicado por email ou outro meio que permita a ciência dos 

associados e a posse se dará no dia do término do mandato vigente, que se 

recair em dia não útil deverá ser antecipado. 

Art. 29º A votação será secreta, com os votos sendo recebidos pela mesa 

eleitoral, constituída pelo Presidente no caso de chapa única ou pela comissão 

eleitoral quando for mais de uma chapa, mesa essa que se transformará em 

mesa apuradora após a votação. 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31º os filiados em débito com a anuidade, perderão seus direitos 

estatutários. 

Art. 32º em caso de dissolução da entidade, o patrimônio do 

SINDESCRITORES será destinado a uma instituição congênere. 

Art. 32º os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Estatuto 

serão resolvidos pela Diretoria do SINDESCRITORES. 

Art. 33º O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no 

Cartório Competente, ab-rogando-se o anterior. 



Brasília, 23 de agosto de 2013 

Celita Oliveira Sousa Diretora de Assuntos Jurídicos OAB/DF 3174 Elias Daher 

Junior Presidente RG 673.931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) 

 

Amauri Mascaro do Nascimento (1982, p. 127), a esse respeito, explica que 

“categoria é um ‘vínculo social básico’. Agrupa atividades ou profissões”. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

CAPÍTULO I 



DA INSTITUIÇÃO SINDICAL 

SEÇÃO I 

DA ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO 

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação 

dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou 

profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 

profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. 

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem 

atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que 

se denomina categoria econômica. 

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em 

comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em 

atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social 

elementar compreendida como categoria profissional. 

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados 

que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto 

profissional especial ou em consequência de condições de vida 

singulares.                    (Vide Lei nº 12.998, de 2014) 

§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as 

dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é 

homogênea e a associação é natural . 

Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para os fins 

e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão 

ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas 

nesta Lei.  

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos : 



a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os 

interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses 

individuais dos associados relativos á atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos coletivos de trabalho; 

c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou 

profissão liberal; 

d) colaborar com o Estado, como orgãos técnicos e consultivos, na estudo 

e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou 

profissão liberal; 

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. 

Parágrafo Único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a 

prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. 

Art. 514. São deveres dos sindicatos : 

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da 

solidariedade social; 

b) manter serviços de assistência judiciária para os associados; 

c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho. 

d) sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter 

no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por 

conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover 

a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na 

Classe.                          (Incluída pela Lei nº 6.200, de 16.4.1975) 

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o dever 

de : 

a) promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito; 



b) fundar e manter escolas do alfabetização e prevocacionais. 

SEÇÃO II 

DO RECONHECIMENTO E INVESTIDURA SINDICAL 

Art. 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes 

requisitos para serem reconhecidas como sindicatos : 

a) reunião de um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituidas, 

sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de 

empregadores; ou de um terço dos que integrem a mesma categoria ou 

exerçam a mesma profissão liberal se se tratar de associação de empregados 

ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal; 

b) duração de 3 (três) anos para o mandato da 

diretoria;                    (Redação dada pelo Decreto-lei nº 771, de 19.8.1969) 

c) exercício do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais 

cargos de administração e representação por brasileiros. 

Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria, e Comércio poderá, 

excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de 

associados seja inferior ao terço a que se refere a alínea a. 

Art. 516 - Não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da 

mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada 

base territorial. 

Art. 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, 

estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades 

de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. 

§ 1º O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, outorgará e delimitará a 

base territorial do sindicato. 



§ 2º Dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao 

sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados 

e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. 

Art. 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, instruido com exemplar ou cópia autenticada 

dos estatutos da associação. 

§ 1º Os estatutos deverão conter : 

a) a denominação e a sede da associação; 

b) a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja 

representação é requerida; 

c) a afirmação de que a associação agirá como orgão de colaboração com 

os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade 

social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao 

interesse nacional; 

d) as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda 

de mandato e de substituição dos administradores; 

e) o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino 

que lhe será dado no caso de dissolução; 

f) as condições em que se dissolverá associação. 

§ 2º O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas 

pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Art. 519 - A investidura sindical será conferida sempre à associação 

profissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo 

elementos para essa apreciação, entre outros: 

a) o número de associados; 

b) os serviços sociais fundados e mantidos; 



c) o valor do patrimônio.  

Art. 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-Ihe-á 

expedida carta de reconhecimento, assinada pelo ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou 

profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. 

Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas 

prerrogativas do art. 513 e a obriga aos deveres do art. 514, cujo 

inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. 

Art. 521 - São condições para o funcionamento do Sindicato: 

a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as 

instituições e os interêsses da Nação, bem como de candidaturas a cargos 

eletivos estranhos ao sindicato.                            (Redação dada pelo Decreto-

lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

b) proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de 

emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior; 

c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos. 

d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades 

mencionadas no art. 511, inclusive as de caráter político-

partidário;                               (Incluída pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede a 

entidade de índole político-partidária.                              (Incluída pelo Decreto-

lei nº 9.502, de 23.7.1946 

Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado 

de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais 

liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela assembléia 

geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração 

na profissão respectiva. 



SEÇÃO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria 

constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um 

Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela 

Assembléia Geral. 

§ 1º A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o presidente do 

sindicato. 

§ 2º A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão 

financeira do sindicato. 

§ 3º - Constituirão atribuição exclusiva da Diretoria do Sindicato e dos 

Delegados Sindicais, a que se refere o art. 523, a representação e a defesa 

dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo 

mandatário com poderes outorgados por procuração da Diretoria, ou associado 

investido em representação prevista em lei.                          (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

Art. 523 - Os Delegados Sindicais destinados à direção das delegacias ou 

seções instituídas na forma estabelecida no § 2º do art. 517 serão designados 

pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente 

delegacia. 

Art. 524 - Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma 

estatutária, as deliberações da Assembléia Geral concernentes aos seguintes 

assuntos:                           (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

a) eleição de associado para representação da respectiva categoria 

prevista em lei;                         (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 

23.7.1946) 

b) tomada e aprovação de contas da diretoria;                              (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 



c) aplicação do patrimônio;                             (Redação dada pelo Decreto-

lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

d) julgamento dos atos da Diretoria, relativos a penalidades impostas a 

associados;                       (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 

23.7.1946) 

e) pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho. Neste caso, as 

deliberações da Assembléia Geral só serão consideradas válidas quando ela 

tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as 

disposições dos estatutos da entidade sindical. O quorum para validade da 

Assembléia será de metade mais um dos associados quites; não obtido esse 

quorum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembléia em segunda 

convocação com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações 

que obtiverem 2/3 (dois terços) dos votos.                            (Incluída pela Lei nº 

2.693, de 23.12.1955) 

§ 1º - A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada 

por escrutínio secreto, durante 6 (seis) horas contínuas, pelo menos, na sede 

do Sindicato, na de suas delegacias e seções e nos principais locais de 

trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos Delegados 

Regionais do Trabalho.                              (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, 

de 23.7.1946) 

§ 2º - Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a votação, 

instalar-se-á, em Assembléia Eleitoral pública e permanente, na sede do 

Sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediatamente, 

pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas receptoras e as atas 

respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre 

que as peculiaridades ou conveniências do pleito a 

exigirem.                      (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

§ 3º - A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público 

do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-



Geral da Justiça do Trabalho ou Procuradores 

Regionais.                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

§ 4º - O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais 

de 2/3 (dois terços) dos associados com capacidade para votar. Não obtido 

esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 (quinze) dias, a qual 

terá validade se nela tomarem parte mais de 50% (cinqüenta por cento) dos 

referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado, na segunda 

votação, o coeficiente exigido, será realizado o terceiro e último pleito, cuja 

validade dependerá do voto de mais de 40% (quarenta por cento) dos aludidos 

associados, proclamando o Presidente da mesa apuradora em qualquer 

dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na 

data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os 

protestos ou recursos oferecidos na conformidade da 

lei.                            (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

§ 5º - Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o Ministério do 

Trabalho, Industria e Comercio declarará a vacância da administração, a partir 

do término do mandato dos membros em exercício, e designará administrador 

para o Sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 (seis) 

meses.                            (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 

Art. 525 - É vedada a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao Sindicato, 

qualquer interferência na sua administração ou nos seus 

serviços.                           (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 

23.7.1946), 

Parágrafo único - Estão excluídos dessa proibição: 

a) os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente; 

b) os que, como empregados, exerçam cargos no Sindicato mediante 

autorização da Assembléia Geral. 



Art. 526 - Os empregados do Sindicato serão nomeados pela diretoria 

respectiva ad referendum, da Assembléia Geral, não podendo recair tal 

nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens II, IV, V, Vl, VII 

e VlIl do art. 530 e, na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, 

também nas do item I do mesmo artigo.                     (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) 

Parágrafo único.(revogado)    (Redação dada pela Lei nº 11.295, de 2006) 

§ 2o  Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis 

de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de 

associação em sindicato.                       (Incluído pela Lei nº 11.295, de 2006) 

Art. 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, 

autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, e do qual deverão constar: 

a) tratando-se de sindicato de empregadores; a firma, individual ou 

coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado 

civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios ou, em se tratando de 

sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados 

quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato; 

b) tratando-se de sindicato de empregados ou de agentes ou 

trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, alem do nome, idade, 

estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada 

associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, 

o número e a série da respectiva carteira profissional e o número da inscrição 

na instituição de previdência a que pertencer. 

Art. 528 -Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o 

funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança 

nacional, o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por 

intermédio de Delegado ou de Junta Interventora, com atribuições para 

administrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe 



o funcionamento.                        (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3, de 

27.1.1966)  

SEÇÃO IV 

DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 

Art. 529 - São condições para o exercício do direito do voto como para a 

investidura em cargo de administração ou representação econômica ou 

profissional: 

a) ter o associado mais de seis meses de inscrição no Quadro Social e 

mais de 2 (dois) anos de exercício da atividade ou da 

profissão;                               (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 

11.10.1945) 

b) ser maior de 18 (dezoito) anos; 

c) estar no gozo dos direitos sindicais. 

Parágrafo único - É obrigatório aos associados o voto nas eleições 

sindicais.                           (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 530 - Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de 

representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício 

dêsses cargos:                      (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

I - os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de 

exercício em cargos de administração;                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

II - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade 

sindical;                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

III - os que não estiverem, desde dois (2) anos antes, pelo menos, no 

exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do 



sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou 

profissional;                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

IV - os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto 

persistirem os efeitos da pena;                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

V - os que não estiverem no gôzo de seus direitos 

políticos;                      (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

VI -  (Revogado pela Lei nº 8.865, de 29.3.1994) 

VII - má conduta, devidamente comprovada;                      (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 507, de 18.3.1969) 

VIII -    (Revogado pela Lei nº 8.865, de 29.3.1994) 

Parágrafo único.  (Revogado pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

Art. 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal serão 

considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos 

em relação ao total dos associados eleitores. 

§ 1º Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de 

eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á 

à nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os 

candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. 

§ 2º Havendo somente uma chapa registada para as eleições, poderá a 

assembléia em última convocação ser realizada duas horas após à primeira 

convocação desde que do edital respectivo conste essa advertência. 

§ 3º Concorrendo mais de uma chapa poderá o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio designar o presidente da sessão eleitoral, desde que o 

requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945) 



§ 4º O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções 

regulando o processo das eleições. 

Art. 532 - As eleições para a renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal 

deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e 

mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término do mandato dos dirigentes em 

exercício.                    (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945) 

§ 1º Não havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso 

interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das 

eleições, a posse da diretoria eleita independerá, da aprovação das, eleições 

pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio.                       (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945) 

§ 2º Competirá, à diretoria em exercício, dentro de 30 dias da realização 

das eleições" e não tendo havido recurso, dar     publicidade ao resultado do 

pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio, da relação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a 

designação da função que vai exercer.                        (Incluído pelo Decreto-lei 

nº 8.080, 11.10.1945) 

§ 3º Havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso interposto 

dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá a diretoria em exercício 

encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral ao órgão local do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para decisão 

do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração até 

despacho final do processo a diretoria e o conselho fiscal que se encontrarem 

em exercício.                     (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945) 

§ 4º Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a 

posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao 

término do mandato da anterior.                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 

8.080, 11.10.1945) 

§ 5º - Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o 

compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis 



vigentes e os estatutos da entidade.                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

SEÇÃO V 

DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR 

Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as 

federações e confederações organizadas nos termos desta Lei. 

Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 

(cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades 

ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em 

federação. (Redação dada pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957) 

§ 1º - Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que 

deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a 

menos de 5 (cinco) o número de Sindicatos que àquela devam continuar 

filiados.                   (Incluído pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957) 

§ 2º - As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro 

do Trabalho, Industria e Comercio autorizar a constituição de Federações 

interestaduais ou nacionais.                      (Parágrafo 1º renumerado pela Lei nº 

3.265, de 22.9.1957) 

§ 3º - É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os 

interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela 

filiados; mas a união não terá direito de representação das atividades ou 

profissões agrupadas.                   (Parágrafo 2º renumerado pela Lei nº 3.265, 

de 22.9.1957) 

Art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) 

federações e terão sede na Capital da República. 

§ 1º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de 

empregadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, 

Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes 



Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes 

Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, 

Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de 

Educação e Cultura. 

§ 2º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de 

empregados terão a denominação de: Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 

Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 

Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Educação e Cultura. 

§ 3º - Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a 

reunião das respectivas federações. 

§ 4º - As associações sindicais de grau superior da Agricultura e Pecuária 

serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a 

sindicalização dessas atividades ou profissões. 

Art. 536 -    (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 537. O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao 

ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos 

respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da assembléia de 

cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. 

§ 1º A organização das federações e confederações obedecerá às 

exigências contidas nas alíneas b e c do art. 515. 

§ 2º A carta de reconhecimento das federações será expedida pelo 

ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a 

coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base 

territorial outorgada. 



§ 3º O reconhecimento das confederações será feito por decreto do 

Presidente da República. 

Art. 538 - A administração das federações e confederações será exercida 

pelos seguintes órgãos:                       (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 

23.12.1955) 

a) Diretoria;                    (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

b) Conselho de Representantes;                      (Redação dada pela Lei nº 

2.693, de 23.12.1955) 

c) Conselho Fiscal.                     (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 

23.12.1955) 

§ 1º - A Diretoria será constituída no mínimo de 3 (três) membros e de 3 

(três) membros se comporá o Conselho Fiscal, os quais serão eleitos pelo 

Conselho de Representantes com mandato por 3 (três) anos. (Redação dada 

pelo Decreto-lei nº 771, de 19.8.1969) 

§ 2º - Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou 

dos planos das confederações, respectivamente.                        (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

§ 3º - O Presidente da federação ou confederação será escolhido dentre 

os seus membros, pela Diretoria.                            (Parágrafo 2º renumerado 

pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 

§ 4º - O Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos 

Sindicatos ou das Federações filiadas, constituída cada delegação de 2 (dois) 

membros, com mandato por 3 (três) anos, cabendo 1 (um) voto a cada 

delegação.                       (Parágrafo 3º renumerado e alterado dada pelo 

Decreto-lei nº 771, de 19.8.1969) 

§ 5º - A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da 

gestão financeira.                          (Incluído pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 



Art. 539 - Para a constituição e administração das Federações serão 

observadas, no que for aplicável, as disposições das Seções II e III do presente 

Capítulo. 

SEÇÃO VI 

DOS DIREITOS DOS EXERCENTES DE ATIVIDADES OU 
PROFISSÕES E DOS SINDICALIZADOS 

Art. 540. A tôda emprêsa, ou indivíduo que exerçam respectivamente 

atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o 

direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria. 

§ 1º - Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por qualquer 

motivo, deixar o exercício de atividade ou de profissão. 

§ 2º - Os associados de Sindicatos de empregados, de agentes ou 

trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, 

estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados 

para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais 

e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer 

cargo de administração sindical ou de representação econômica ou 

profissional. 

Art. 541 - Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não 

haja Sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou 

conexa, poderão filiar-se a Sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, 

existente na localidade mais próxima. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica aos Sindicatos em 

relação às respectivas federações, na conformidade do Quadro de Atividades e 

Profissões a que se refere o art. 577. 

Art. 542. De todo o ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado 

da Diretoria, do Conselho ou da Assembléia Geral da entidade sindical, poderá 



qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para 

a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou 

representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não 

poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar 

ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas 

atribuições sindicais.                       (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

§ 1º - O empregado perderá o mandato se a transferência fôr por êle 

solicitada ou voluntàriamente aceita.                        (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 2º - Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da 

emprêsa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do 

trabalho no desempenho das funções a que se refere êste 

artigo.                      (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a 

partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou 

representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) 

ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, 

salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta 

Consolidação.                        (Redação dada pela Lei nº 7.543, de 2.10.1986) 

§ 4º - Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele 

cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em 

lei.                    (Redação dada pela Lei nº 7.223, de 2.10.1984) 

§ 5º - Para os fins dêste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito 

à emprêsa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da 

candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, 

fornecendo, outrossim, a êste, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do 

Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da 



designação referida no final do § 4º.                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

§ 6º -   A emprêsa que, por qualquer modo, procurar impedi que o 

empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical 

ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à 

penalidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo da reparação a que 

tiver direito o empregado.                     (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

Art. 544 - É livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado 

sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, 

preferência:                     (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

I - para a admissão nos trabalhos de emprêsa que explore serviços 

públicos ou mantenha contrato com os podêres 

públicos;                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

II - para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de 

cessação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de 

estabelecimento;                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

III - nas concorrências para aquisição de casa própria, pelo Plano 

Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições 

públicas;                           (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

IV - nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União, por seus 

órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia 

mista;                           (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)) 

V - na locação ou compra de imóveis, de propriedade de pessoa de direito 

público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despêjo em 

tramitação judicial;                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 



VI - na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências 

financeiras do Govêrno ou a êle vinculadas;                        (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

VII - na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos 

ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias sociedades de 

economia mista ou agências financeiras do Govêrno;                   (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

VIII -    (Revogado pela Lei nº 8.630, de 25.2.1993) 

IX - na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, 

obedecida a legislação que regule a matéria.                           (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 

pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 

notificados. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do 

importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subseqüente ao do 

desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das cominações 

penais relativas à apropriação indébita. (Incluído pelo Decreto-lei nº 925, de 

10.10.1969) 

Art. 546 - Às empresas sindicalizadas é assegurada preferência, em 

igualdade de condições, nas concorrências para exploração de serviços 

públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições 

federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais. 

Art. 547 - É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de 

qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em 

órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou 

isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas. 



Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que alude o 

artigo anterior ou de concessão dos favores será indispensavel comprovar a 

sindicalização, ou oferecer prova, mediante certidão negativa no Departamento 

Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou da autoridade regional do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e no Território do 

Acre, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a 

respectiva atividade ou profissão. 

SEÇÃO VII 

DA GESTÃO FINANCEIRA DO SINDICATO E SUA FISCALIZAÇÃO 

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais: 

a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto 

sindical, pagas e arrecadadas na forma do Capítulo lIl deste Título; 

b) as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos 

ou pelas Assembléias Gerais; 

c) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos; 

d) as doações e legados; 

e) as multas e outras rendas eventuais. 

Art. 549 - A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá 

ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas 

as disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos.                   (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 1º Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as 

entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica 

Federal ou pele Banco Nacional da Habitação ou, ainda, por qualquer outra 



organização legalmente habilitada a tal fim.                      (Incluído pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a 

prévia autorização das respectivas assembléias gerais, reunidas com a 

presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou dos 

Conselhos de Representantes com a maioria absoluta dos seus 

membros.                    (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 3º Caso não seja obtido o quorum estabelecido no parágrafo anterior, a 

matéria poderá ser decidida em nova assembléia geral, reunida com qualquer 

número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10 (dez) dias 

da primeira convocação.                     (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º e 3º a decisão somente terá validade 

se adotada pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos presentes, em escrutínio 

secreto.                      (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 5º Da deliberação da assembléia geral, concernente à alienação de 

bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

ao Ministro do Trabalho, com efeito suspensivo.                       (Incluído pela Lei 

nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 6º A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a 

decisão da Assembléia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante 

concorrência pública, com edital publicado no Diário oficial da União e na 

imprensa diária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de sua 

realização.                        (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 7º Os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens 

imóveis adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos 

anuais das entidades sindicais.                    (Incluído pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

Art. 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados, em 

escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias Gerais ou Conselho de 



Representantes, até 30 (trinta) dias antes do início do exercício financeiro a 

que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa, na forma 

das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do 

Trabalho.                         (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 1º Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão 

publicados, em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

realização da respectiva Assembléia Geral ou da reunião do Conselho de 

Representantes, que os aprovou, observada a seguinte 

sistemática:                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) no Diário oficial da União - Seção I - Parte II, os orçamentos das 

confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou 

nacional;                      (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

b) no órgão de imprensa oficial do Estado ou Território ou jornal de grande 

circulação local, os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais 

municipais, intermunicipais e estaduais.                   (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o 

atendimento das despesas, ou não incluídas nos orçamentos correntes, 

poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos 

adicionais solicitados pela Diretoria da entidade às respectivas Assembléias 

Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão 

publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma 

sistemática prevista no parágrafo anterior                      .(Redação dada pela Lei 

nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 3º Os créditos adicionais classificam-se em:                       (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no 

orçamento; e                      (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 



b) especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer 

face às despesas   para as quais não se tenha cosignado crédito 

específico.                       (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 4º A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita 

para sua compensação, considerando-se, para esse efeito, desde que não 

comprometidos:                      (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) o superavit financeiro apurado em balanço do exercício 

anterior;                       (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

b) o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da 

diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a 

tendência do exercício; e                     (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

c) a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no 

orçamento ou de créditos adicionais abertos no 

exercício.                       (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 5º Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro 

coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e 

as despesas compromissadas.                     (Incluída pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

Art. 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão 

evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob 

a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com 

o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do 

Trabalho.                  (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 1º A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em 

documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de 

contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento 

administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle 

que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação 

específica.                      (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 



§ 2º Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que 

se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5 

(cinco) anos da data de quitação das contas pelo órgão competente.(Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 3º É obrigatório o uso do livro Diário, encadernado, como folhas seguida 

e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas 

dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que 

modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual 

conterá, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de 

abertura e de encerramento.                             (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

§ 4º A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico 

para sua escrituração contábil, poderá substituir o Diário e os livros facultativos 

ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão 

satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação 

aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de 

encerramento e numeração sequencial e tipográfica.(Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

§ 5º Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a 

entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da 

demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos 

exigidos para os livros de escrituração.                      (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

§ 6º Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente 

submetidos a registro e autenticação das Delegacias Regionais do Trabalho 

localizadas na base territorial da entidade.                        (Redação dada pela 

Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 7º As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de 

qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que 

atenderão às mesmas formalidades exigidas para a livro Diário, inclusive no 



que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho 

local.                         (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 8º As contas dos administradores das entidades sindicais serão 

aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias Gerais ou 

Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, 

cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para a 

sua elaboração e destinação.                       (Incluído pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

Art. 552 - Os atos que importem em malversação ou dilapidação do 

patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime 

de peculato julgado e punido na conformidade da legislação 

penal.                        (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) 

SEÇÃO VIII 

DAS PENALIDADES 

Art. 553 - As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas, segundo 

o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades: 

a) multa de Cr$ 100 (cem cruzeiros) e 5.000 (cinco mil cruzeiros), dobrada 

na reincidência; 

b) suspensão de diretores por prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

c) destituição de diretores ou de membros de conselho; 

d) fechamento de Sindicato, Federação ou Confederação por prazo nunca 

superior a 6 (seis) meses; 

e) cassação da carta de reconhecimento. 

f) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo regional, aplicável ao 

associado que deixar de cumprir sem causa justificada, o disposto no parágrafo 



único do artigo 529.                      (Incluída  pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

§ 1º - A imposição de penalidades aos administradores não exclui a 

aplicação das que este artigo prevê para a 

associação.                           (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 

925, de 10.10.1969) 

§ 2º - Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o 

afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus 

exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia 

formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do 

fato e da autoria denunciados.                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 925, 

de 10.10.1969) 

Art 554. Destituida a administração na hipótese da alínea c do artigo 

anterior, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado 

para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em 

assembléia geral por ele convocada e presidida; à eleição dos novos diretores 

e membros do Conselho Fiscal. 

Art 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à 

entidade sindical: 

a) que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento 

estabelecidas nesta Lei; 

b) que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no 

uso da faculdade conferida pelo art. 536;                     (Vide Decreto nº 229, de 

1967) 

c) que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo 

Governo.                        (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945) 

Art. 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não 

importará no cancelamento de seu registo, nem, consequentemente, a sua 



dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que 

regulam a dissolução das associações civís. 

Parágrafo único - No caso de dissolução, por se achar a associação 

incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a 

estrutura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, 

pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados 

ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social. 

Art. 557 - As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas: 

a) as das alíneas a e b, pelo diretor geral do Departamento Nacional do 

Trabalho, com recurso para o ministro de Estado; 

b) as demais, pelo ministro de Estado. 

§ 1º Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades 

serão impostas pelo ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da 

carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta 

pelo Presidente da República. 

§ 2º Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao 

acusado. 

SEÇÃO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 558 - São obrigadas ao registro todas as associações profissionais 

constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de 

acordo com o art. 511 e na conformidade do Quadro de Atividades e Profissões 

a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas 

nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades 

administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos 

à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas 

contidas na alínea "d" e no parágrafo único do art. 513. 



§ 1º O registro a que se refere o presente artigo competirá às Delegacias 

Regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições 

autorizadas em virtude da lei.                         (Redação dada pelo Decreto-lei nº 

925, de 10.10.1969) 

§ 2º - O registro das associações far-se-á mediante requerimento, 

acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de 

associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. 

§ 3º -  As alterações dos estatutos das associações profissionais não 

entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o 

respectivo registro. 

Art. 559 - O Presidente da República, excepcionalmente e mediante 

proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, 

poderá conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa 

e coordenação de interesses econômicos e profissionais e não obrigadas ao 

registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea "d" do art. 513 deste 

Capítulo.  

Art. 560 - Não se reputará transmissão de bens, para efeitos fiscais, a 

incorporação do patrimônio de uma associação profissional ao da entidade 

sindical, ou das entidades aludidas entre si. 

Art. 561 - A denominação "sindicato" é privativa das associações 

profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta Lei. 

Art. 562 - As expressões "federação" e "confederação", seguidas da 

designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem 

denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. 

Art. 563 -  (Revogado pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) 

Art. 564 - Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a 

atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou 



profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade 

econômica. 

Art. 565 - As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta Lei não 

poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas manter relações, 

sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da 

República.                         (Redação dada pela Lei nº 2.802, de 18.6.1956) 

Art. 566 - Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das 

instituições paraestatais. 

 Parágrafo único - Excluem-se da proibição constante deste artigo os 

empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal 

e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos 

Estados e Municípios.                       (Redação dada pela Lei nº 7.449, de 

20.12.1985) 

Art. 567.   (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 568 -   (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967) 

CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO SINDICAL 

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias 

econômicas ou profissionais, eepecíficas, na conformidade da discriminação do 

quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo ae 

subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de 

que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou 

profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza 

mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre 

elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo 

critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo 



critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se 

acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de 

Atividades e Profissões. 

Art 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do 

parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, 

formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juizo da 

Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida 

associativa regular e de ação sindical eficiente. 

Art 572. Os sindicatos que se constituirem por categorias similares ou 

conexas, nos termos do parágrafo único do art. 570, adotarão denominação em 

que fiquem, tanto como possivel, explicitamente mencionadas as atividades ou 

profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e 

profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a 

Comissão do Enquadramento Sindical. 

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o Sindicato 

principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação relativa 

à atividade ou profissão dissociada. 

Art. 573 - O agrupamento dos Sindicatos em Federações obedecerá às 

mesmas regras que as estabelecidas neste Capítulo para o agrupamento das 

atividades e profissões em Sindicatos. 

Parágrafo único - As Federações de Sindicatos de profissões liberais 

poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da 

Confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas, 

por disposições de lei, a um único regulamento.  (Parágrafo 1º renumerado 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 574 - Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do 

tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, de primeiro e segundo 

graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres, de tipo 

diferente. 



Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir, 

de modo genérico, com a aprovação do ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de 

tipo artesanal. 

Art 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de dois em dois 

anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de 

ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. 

§ 1º - Antes de proceder à revisão do Quadro, a Comissão deverá solicitar 

sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. 

§ 2º - A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do 

Trabalho, Industria e Comercio. 

Art. 576 - A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo 

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos 

seguintes membros:                 (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 

I - 2 (dois) representantes do Departamento Nacional do 

Trabalho;                  (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 

II - 1 (um) representante do Departamento Nacional de Mão-de-

Obra;                        (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 

III - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério 

da Indústria e do Comércio;                     (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 

6.11.1972) 

IV - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, do Ministério da Agricultura;                   (Redação dada pela Lei nº 

5.819, de 6.11.1972) 

V - 1 (um) representante do Ministério dos 

Transportes;                     (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 



VI - 2 (dois) representantes das categorias econômicas; 

e                       (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 

VII - 2 (dois) representantes das categorias 

profissionais.                   (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972) 

§ 1º - Os membros da CES serão designados pelo Ministro do Trabalho e 

Previdência Social, mediante.                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, 

de 28.2.1967) 

a) indicação dos titulares das Pastas, quanto aos representantes dos 

outros Ministérios;                         (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

b) indicação do respectivo Diretor Geral, quanto ao do 

DNMO;                       (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

c) eleição pelas respectivas Confederações, em conjunto, quanto aos 

representantes das categorias econômicas e profissionais, de acôrdo com as 

instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência 

Social.                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 2º - Cada Membro terá um suplente designado juntamente com o 

titular.                     (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 3º - Será de 3 (três) anos o mandato dos representantes das categorias 

econômica e profissional.                     (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, 

de 10.10.1969) 

§ 4º - Os integrantes da Comissão perceberão a gratificação de presença 

que for estabelecida por decreto executivo.                 (Incluído pelo Decreto-lei 

nº 229, de 28.2.1967) 

§ 5º - Em suas faltas ou impedimentos o Diretor-Geral do DNT será 

substituído na presidência pelo Diretor substituto do Departamento ou pelo 

representante deste na Comissão, nesta ordem.                  (Redação dada 

Decreto-lei nº 506, de 18.3.1969) 



§ 6º - Além das atribuições fixadas no presente Capítulo e concernentes 

ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à classificação das 

atividades e profissões, competirá também à CES resolver, com recurso para o 

Ministro do Trabalho e Previdência Social, tôdas as dúvidas e controvérsias 

concernentes à organização sindical.                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

Art. 577 - O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano 

básico do enquadramento sindical. 

 CAPÍTULO III 

DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

SEÇÃO I 

DA FIXAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SINDICAL 

Art. 578.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de 

contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida 

neste Capítulo, desde que prévia e expressamente 

autorizadas.                       (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está condicionado à 

autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do 

sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, 

na conformidade do disposto no art. 591 desta 

Consolidação.                       (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, 

anualmente, e consistirá:                      (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)                (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 



I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, 

para os empregados, qualquer que seja a forma da referida 

remuneração;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Il - para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais 

liberais, numa importância correspondente a 30% (trinta por cento) do maior 

valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é 

devida a contribuição sindical, arredondada para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a 

fração porventura existente;          (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 

1º.12.1982) 

III - para os empregadores, numa importância proporcional ao capital 

social da firma ou empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou 

órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte 

tabela progressiva:                           (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 

1º.12.1982) 

(…) 

§ 1º A contribuição sindical prevista na tabela constante do item III deste 

artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do 

capital distribuído em cada classe, observados os respectivos 

limites.                  (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no 

item III deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder 

Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se 

para Cr$1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente.                   (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 3º - É fixada em 60% (sessenta por cento) do maior valor-de-referência, 

a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos 

empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, 

ficando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800.000 

(oitocentas mil) vezes o maior valor-de-referência, para efeito do cálculo da 



contribuição máxima, respeitada a Tabela progressiva constante do item 

III.                   (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982) 

§ 4º Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, 

organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a 

contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 

III.                   (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 5º As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de 

capital social, consideração, como capital, para efeito do cálculo de que trata a 

tabela progressiva constante do item III deste artigo, o valor resultante da 

aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o movimento 

econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão 

conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do 

Trabalho, observados os limites estabelecidos no § 3º deste 

artigo.                 (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 6º Excluem-se da regra do § 5º as entidades ou instituições que 

comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que 

não exercem atividade econômica com fins lucrativos.                      (Incluído 

pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão 

parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que 

localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da 

atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das 

correspondentes operações econômicas, fazendo a devid a comunicação às 

Delegacias Regionais do Trabalho, conforme localidade da sede da empresa, 

sucursais, filiais ou agências.                     (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)         (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que 

nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será 

incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical 

devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, 



em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do 

presente artigo.                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)  

§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade 

de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais 

atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão 

funcional.                 (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Art. 582.  Os empregadores são obrigados a descontar da folha de 

pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a 

contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente 

o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.                (Redação dada pela 

Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da 

importância a que alude o item I do Art. 580, o equivalente:                 (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for 

feito por unidade de tempo;                   (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a 

remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.        (Redação dada 

pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o 

empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical 

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, 

no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência 

Social.                    (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Art. 583.  O recolhimento da contribuição sindical referente aos 

empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada 

ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais 

liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de 



autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta 

Consolidação.                  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1º - O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as 

instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho.                    (Incluído pela Lei 

nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º - O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido 

ao respectivo Sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical de 

grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho.(Incluído pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos 

agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de 

contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas 

federações ou confederações coordenadoras da 

categoria.                    (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)         (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da 

contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da 

respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e 

como tal sejam nelas registrados.                     (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976)         (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação 

do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por 

sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário 

do contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582.                       (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no 

presente Capítulo, à Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil S. A. ou aos 

estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação 

dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo 

Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as 



importâncias arrecadadas.                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)               (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1º Integrarão a rede arrecadadora as Caixas Econômicas Estaduais, nas 

localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste 

artigo.                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou 

profissionais liberais o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente 

ao estabelecimento arrecadador.                     (Redação dada pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

§ 3º A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores 

avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, 

respectivamente.                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

Art. 587.  Os empregadores que optarem pelo recolhimento da 

contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para 

os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que 

requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva 

atividade.                       (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada 

"Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical", em nome de cada uma 

das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho 

cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas 

entidades.                           (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)                (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1º Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão 

mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do 

presidente e do tesoureiro da entidade sindical.                   (Redação dada pela 

Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 



§ 2º A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade 

sindical, um extrato da respectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos 

órgãos do Ministério do Trabalho.                        (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão 

feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das 

instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:          (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)          (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1o  O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e 

Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva 

contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste 

artigo.                      (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 2o  A central sindical a que se refere a alínea b do inciso II 

do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade 

previstos na legislação específica sobre a matéria.                    (Redação dada 

pela Lei nº 11.648, de 2008) 

I - para os empregadores:                 (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

a) 5% (cinco por cento) para a confederação 

correspondente;                (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

b) 15% (quinze por cento) para a federação;                   (Incluída pela Lei 

nº 11.648, de 2008) 

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato 

respectivo;                (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e 

Salário’;                   (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

II - para os trabalhadores:                      (Redação dada pela Lei nº 11.648, 

de 2008) 



a) 5% (cinco por cento) para a confederação 

correspondente;                   (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;                     (Incluída pela 

Lei nº 11.648, de 2008) 

c) 15% (quinze por cento) para a federação;                       (Incluída pela 

Lei nº 11.648, de 2008) 

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (Incluída pela 

Lei nº 11.648, de 2008) 

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e 

Salário’;                    (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

III - (revogado);                         (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

IV - (revogado).                               (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

Art. 590.  Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta 

Consolidação caberá à federação representativa do 

grupo.                       (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)               (Vide 

Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1o (Revogado).                   (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 2o (Revogado).                        (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

§ 3o  Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou 

central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta 

Especial Emprego e Salário’.                    (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008) 



§ 4o  Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1o do art. 

589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à 

‘Conta Especial Emprego e Salário’                     (Incluído pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

Art. 591.  Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do 

inciso I e na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão 

creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou 

profissional.                         (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008)                    (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Parágrafo único.  Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais 

previstos nas alíneas a e b do inciso I e nas alíneas a e c do inciso II 

do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à 

confederação.                             (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

SEÇÃO II 

DA APLICAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL 

Art. 592 - A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua 

arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na 

conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes 

objetivos:                    (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976)                    (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

I - Sindicatos de empregadores e de agentes 

autônomos:                            (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) assistência técnica e jurídica;                                (Redação dada pela 

Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

b) assistência médica, dentária, hospitalar e 

farmacêutica;                            (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

c) realização de estudos econômicos e 

financeiros;                           (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 



d) agências de colocação;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

e) cooperativas;                         (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

f) bibliotecas;                        (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

g) creches;                     (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

h) congressos e conferências;                          (Incluída pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro, 

bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção 

nacional.                          (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

j) feiras e exposições;                        (Incluída pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

l) prevenção de acidentes do trabalho;                       (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

m) finalidades desportivas.                      (Incluída pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

II - Sindicatos de empregados:                        (Incluída pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

a) assistência jurídica;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

b) assistência médica, dentária, hospitalar e 

farmacêutica;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

c) assistência à maternidade;                        (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 



d) agências de colocação;                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

e) cooperativas;                           (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

f) bibliotecas;                          (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

g) creches;                           (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

h) congressos e conferências;                            (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

i) auxilio-funeral;                            (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

j) colônias de férias e centros de recreação;                             (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

l) prevenção de acidentes do trabalho;                         (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

m) finalidades deportivas e sociais;                          (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

n) educação e formação profissicinal.                       (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

o) bolsas de estudo.                      (Incluída pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

III - Sindicatos de profissionais liberais:                      (Redação dada pela 

Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) assistência jurídica;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 



b) assistência médica, dentária, hospitalar e 

farmacêutica;                     (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

c) assistência à maternidade;                        (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

d) bolsas de estudo;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

e) cooperativas;                       (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

f) bibiotecas;                            (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

g) creches;                          (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

h) congressos e conferências;                          (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

i) auxílio-funeral;                             (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

j) colônias de férias e centros de recreação;                        (Redação dada 

pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

l) estudos técnicos e científicos;                            (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

m) finalidades desportivas e sociais;                        (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

n) educação e formação profissional;                           (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

o) prêmios por trabalhos técnicos e científicos.                         (Incluída 

pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 



IV - Sindicatos de trabalhadores autônomos:                           (Redação 

dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

a) auisténcia técnica e jurídica;                      (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

b) assistência médica, dentária, hospitalar e 

farmacêutica;                         (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

c) assistência à maternidade;                          (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

d) bolsas de estudo;                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

e) cooperativas;                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

f) bibliotecas;                          (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

g) creches;                         (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

h) congressos e conferências;                          (Redação dada pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

i) auxílio-funeral;                        (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 

9.12.1976) 

j) colônias de férias e centros de recreação;                       (Incluída pela 

Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

l) educação e formação profissional;                        (Incluída pela Lei nº 

6.386, de 9.12.1976) 

m) finalidades desportivas e sociais;                   (Incluída pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 



§ 1º A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade, 

que, para tal fim, obedecerá, sempre, às peculiaridades do respectivo grupo ou 

categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de novos 

programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da 

entidade.                     (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 2º Os sindicatos poderão destacar, em seus orçamentos anuais, até 

20% (vinco por cento) dos recursos da contribuição sindical para o custeio das 

suas atividades administrativas, independentemente de autorização 

ministerial.                     (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

§ 3º O uso da contribuição sindical prevista no § 2º não poderá exceder do 

valor total das mensalidades sociais consignadas nos orçamentos dos 

sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do 

Trabalho.                    (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 

Art. 593.  As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau 

superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que 

dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou 

estatutos.                  (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 

2008)                 (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Parágrafo único.  Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser 

utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores 

decorrentes de suas atribuições legais.       (Incluído pela Lei nº 11.648, de 

2008) 

Art. 594 - O "Fundo Social Sindical" será gerido e aplicado pela Comissão 

do Imposto Sindical em objetivos que atendam aos interesses gerais da 

organização sindical nacional ou à assistência social aos 

trabalhadores.                (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.615, de 

20.8.1946)                    (Vide Lei nº 4.589, de 1964)                  (Vide Lei nº 

11.648, de 2008) 

SEÇÃO III 



DA COMISSÃO DO IMPOSTO SINDICAL 

Art. 595 - (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964) 

Art. 596.  (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964) 

Art. 597.  (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964) 

SEÇÃO IV 

DAS PENALIDADES 

Art. 598 - Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no 

art. 553, serão aplicadas multas de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 

(dez mil cruzeiros) pelas infrações deste Capítulo impostas no Distrito Federal 

pela autoridade competente de 1ª instância do Departamento Nacional do 

Trabalho e nos Estados e no Território do Acre pelas autoridades regionais do 

Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.                        (Vide Decreto-lei nº 

8.987-A, de 1946)                  (Vide Lei nº 6.205, de 1975 e Lei 6.986, de 

1982)                    (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Parágrafo único - A gradação da multa atenderá à natureza da infração e 

às condições sociais e econômicas do infrator.         (Vide Decreto-lei nº 8.987-

A, de 1946) 

Art. 599 - Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na 

suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação, e será aplicada 

pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas 

profissões mediante comunicação das autoridades 

fiscalizadoras.                      (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Art. 600 - O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo 

referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% 

(dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por 

cento) por mês subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por 

cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de 



outra penalidade.                       (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 

11.12.1974)                   (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1º - O montante das cominações previstas neste artigo reverterá 

sucessivamente:                       (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 

11.12.1974) 

a) ao Sindicato respectivo; 

b) à Federação respectiva, na ausência de Sindicato; 

c) à Confederação respectiva, inexistindo Federação. 

§ 2º - Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a 

que alude o parágrafo precedente reverterá à conta "Emprego e 

Salário.                       (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 11.12.1974) 

SEÇÃO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 601 -   (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 602.  Os empregados que não estiverem trabalhando no mês 

destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia 

e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês 

subsequente ao do reinício do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

Parágrafo único - De igual forma se procederá com os empregados que 

forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado 

anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. 

Art. 603 - Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da 

fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e 

a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, 

os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios 



desses pagamentos, sob pena da multa cabível.                  (Vide Lei nº 11.648, 

de 2008) 

Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação 

de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) 

dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada 

para depósito bancário.                (Vide Lei nº 11.648, de 2008)        (Vide Lei nº 

11.648, de 2008) 

Art. 606 - Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da 

contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação 

executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades 

regionais do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social.                          (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 

10.10.1969)                    (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 1º O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções 

regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo das 

quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e 

a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de 

imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical. 

§ 2º - Para os fins da cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos 

às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da 

Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa. 

Art. 607 - É considerado como documento essencial ao comparecimento 

às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às 

repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo 

imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical, descontado dos 

respectivos empregados.                    (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Art. 608 - As repartições federais, estaduais ou municipais não 

concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de 

atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou 



congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, 

nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as 

provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo 

anterior.                 (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Parágrafo único - A não observância do disposto neste artigo acarretará, 

de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos 

mencionados no artigo 607.                       (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.386, 

de 9.12.1976) 

Art. 609 - O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos 

e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, 

estaduais ou municipais.                      (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

Art. 610 - As dúvidas no cumprimento deste Capítulo serão resolvidas pelo 

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as 

instruções que se tornarem necessárias à sua 

execução.                      (Redação dada pela Lei nº 4.589, de 

11.12.1964)               (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

 

 

4 – Lei dos Direitos Autorais  
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm. Acesso em 30.11.2018) 

 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Mensagem de veto 

Regulamento 

Altera, atualiza e consolida a 

legislação sobre direitos autorais e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 



Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 

denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. 

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção 

assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas 

domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no 

Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. 

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens 

móveis. 

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os 

direitos autorais. 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao 

conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro 

titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo; 

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por 

meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; 

meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma 

empresa por outra; 

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia 

de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas 

e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 

transferência de propriedade ou posse; 



V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao 

alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na 

distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra 

literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 

incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios 

eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

VIII - obra: 

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou 

por ser desconhecido; 

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 

f) originária - a criação primígena; 

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 

transformação de obra originária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 

pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é 

constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se 

fundem numa criação autônoma; 

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que 

tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 

movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte 



usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 

para sua veiculação; 

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação 

ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação 

incluída em uma obra audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo 

de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato 

de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a 

responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra 

audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons 

ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e 

a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam 

oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu 

consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, 

músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, 

recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras 

literárias ou artísticas ou expressões do folclore. 

XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o 

executante, o produtor fonográfico e as empresas de 

radiodifusão.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas. 

Título II 

Das Obras Intelectuais 



Capítulo I 

Das Obras Protegidas 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 

por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma 

natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe 

por escrito ou por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 

cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo 

ao da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 

cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 

engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 

apresentadas como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 



XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 

bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 

disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, 

observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais 

em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que 

subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. 

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou 

artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo 

dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 

Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 

conceitos matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou 

negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo 

de informação, científica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 

decisões judiciais e demais atos oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, 

cadastros ou legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas 

obras. 



Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é 

assegurada a mesma proteção de que goza o original. 

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 

inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por 

outro autor. 

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é 

protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem 

anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos. 

Capítulo II 

Da Autoria das Obras Intelectuais 

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 

científica. 

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às 

pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei. 

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, 

artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por 

suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. 

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em 

contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no 

artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa 

qualidade na sua utilização. 

Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou 

orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra 

adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. 

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, 

pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. 



§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na 

produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem 

como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. 

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são 

asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, 

vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra 

comum. 

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou 

argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. 

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os 

que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. 

Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras 

coletivas. 

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, 

poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem 

prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. 

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o 

conjunto da obra coletiva. 

§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do 

participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais 

condições para sua execução. 

Capítulo III 

Do Registro das Obras Intelectuais 

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de 

registro. 



Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido 

no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada 

retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato 

do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o 

registro das obras intelectuais. 

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados 

conforme preceitua o § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 

1973. 

Título III 

Dos Direitos do Autor 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra 

que criou. 

Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os 

seus direitos, salvo convenção em contrário. 

Capítulo II 

Dos Direitos Morais do Autor 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 

anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 



IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la 

ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 

utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à 

sua reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 

legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 

fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma 

que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, 

será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a 

que se referem os incisos I a IV. 

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída 

em domínio público. 

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a 

terceiros, quando couberem. 

Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais 

sobre a obra audiovisual. 

Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado 

sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da 

construção. 

Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que 

causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a 

autoria do projeto repudiado. 

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 



Capítulo III 

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 

literária, artística ou científica. 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 

obra, por quaisquer modalidades, tais como: 

I - a reprodução parcial ou integral; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 

com terceiros para uso ou exploração da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 

ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar 

a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que 

o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 

pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 

mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 



d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência 

coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer 

tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 

microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham 

a ser inventadas. 

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos 

autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo 

tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. 

§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando 

ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou 

interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza 

transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente 

autorizado da obra, pelo titular. 

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares 

será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a 

responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização 

do aproveitamento econômico da exploração. 



Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, 

artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a 

autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se 

estende a quaisquer das demais. 

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, 

nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, 

sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo 

na coleção de suas obras completas. 

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. 

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para 

as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar 

que se inscreva seu nome na obra. 

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, 

registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros. 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio 

público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do 

autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados 

separadamente. 

Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à 

permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em 

processos administrativos e judiciais. 

Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão 

definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. 

Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela 

imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem 

sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário. 



Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos 

assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do 

prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua publicação, 

findo o qual recobra o autor o seu direito. 

Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere 

ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em 

contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei. 

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no 

mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável 

em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver 

alienado. 

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no 

ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, 

salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário. 

Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos 

resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em 

contrário. 

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem 

publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor. 

Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos 

direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos 

contados de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, 

obedecida a ordem sucessória da lei civil. 

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que 

alude o caput deste artigo. 



Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-

autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte 

do último dos co-autores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-

autor que falecer sem sucessores. 

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos 

patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de 

janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, 

sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto 

no caput deste artigo. 

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras 

audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do 

ano subseqüente ao de sua divulgação. 

Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção 

aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: 

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos 

conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Capítulo IV 

Das Limitações aos Direitos Autorais 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 

publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 

assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 



b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões 

públicas de qualquer natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 

encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 

havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 

deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 

mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para 

esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso 

privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 

comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a 

quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem 

autorização prévia e expressa de quem as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, 

exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 

estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a 

sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 

recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 

de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir 

prova judiciária ou administrativa; 



VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 

cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras 

reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. 

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos 

podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, 

fotografias e procedimentos audiovisuais. 

Capítulo V 

Da Transferência dos Direitos de Autor 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos 

a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 

pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio 

de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, 

obedecidas as seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de 

natureza moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante 

estipulação contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo 

máximo será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o 

contrato, salvo estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à 

data do contrato; 



VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o 

contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada 

apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do 

contrato. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre 

por escrito, presume-se onerosa. 

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere 

o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser 

registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu 

objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no 

máximo, o período de cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que 

indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço 

estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da 

obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 

Título IV 

Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas 

Capítulo I 

Da Edição 

Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e 

a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de 

exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas 

com o autor. 



Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 

I - o título da obra e seu autor; 

II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra 

literária, artística ou científica em cuja publicação e divulgação se empenha o 

editor. 

Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir 

a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte 

considerável da obra; 

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do 

preço; 

III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e 

seja o fato indicado na edição. 

Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a 

vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores. 

Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se 

não houver cláusula expressa em contrário. 

Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se 

constitui de três mil exemplares. 

Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e 

costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o 

autor. 



Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o 

editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por 

aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é 

obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe 

corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. 

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder 

elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. 

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre 

que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo 

diferente houver sido convencionado. 

Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do 

contrato, salvo prazo diverso estipulado em convenção. 

Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou 

contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos 

causados. 

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, 

não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. 

§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir 

que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem. 

§ 2º Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em 

poder do editor, exemplares em número inferior a dez por cento do total da 

edição. 

Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor 

poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja 

notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na aquisição dos 

referidos exemplares pelo preço de saldo. 



Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, 

poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder 

aquele direito, além de responder por danos. 

Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas 

obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver. 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe 

prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua 

responsabilidade. 

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização 

da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá 

encarregar outrem, mencionando o fato na edição. 

Capítulo II 

Da Comunicação ao Público 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não 

poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais 

e fonogramas, em representações e execuções públicas. 

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no 

gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e 

assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, 

remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, 

transmissão e exibição cinematográfica. 

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais 

ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou 

a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência 

coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por 

qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, 

salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de 



qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, 

circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos 

da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de 

transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer 

que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou 

científicas. 

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá 

apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos 

recolhimentos relativos aos direitos autorais. 

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o 

empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a 

realização da execução pública. 

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a 

execução pública ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas 

utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores, artistas e produtores. 

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos 

direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de 

comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, 

e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu 

sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua 

sede.                  (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata 

disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, 

individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por 

execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus 

programas ou obras audiovisuais. 

§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento 

do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à 

relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês 

anterior.                   (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 



Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do 

prazo para a representação ou execução, salvo prévia estipulação 

convencional. 

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução 

que não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para 

isso, livre acesso durante as representações ou execuções, no local onde se 

realizam. 

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo 

com o empresário que a faz representar. 

Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a 

pessoa estranha à representação ou à execução. 

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, 

escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser 

substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta. 

Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, 

poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas. 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não 

poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou 

adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. 

Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, 

não poderá qualquer dos co-autores revogar a autorização dada, provocando a 

suspensão da temporada contratualmente ajustada. 

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao 

autor e aos artistas. 

Capítulo III 

Da Utilização da Obra de Arte Plástica 



Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao 

alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas 

não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. 

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer 

processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa. 

Capítulo IV 

Da Utilização da Obra Fotográfica 

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à 

venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, 

e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes 

plásticas protegidas. 

§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o 

nome do seu autor. 

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em 

absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. 

Capítulo V 

Da Utilização de Fonograma 

Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada 

exemplar: 

I - o título da obra incluída e seu autor; 

II - o nome ou pseudônimo do intérprete; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

Capítulo VI 



Da Utilização da Obra Audiovisual 

Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou 

científica para produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, 

consentimento para sua utilização econômica. 

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e 

cessa dez anos após a celebração do contrato. 

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: 

I - o título da obra audiovisual; 

II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; 

III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; 

IV - os artistas intérpretes; 

V - o ano de publicação; 

VI - o seu nome ou marca que o identifique. 

VII - o nome dos dubladores.                     (Incluído pela Lei nº 12.091, de 

2009) 

Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: 

I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos 

artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de 

pagamento; 

II - o prazo de conclusão da obra; 

III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas 

intérpretes ou executantes, no caso de co-produção. 

Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper, 

temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta 



seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, resguardados os direitos 

que adquiriu quanto à parte já executada. 

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa 

dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas 

semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado. 

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da 

obra audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte que constitua sua 

contribuição pessoal. 

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo 

ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua 

conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre. 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras 

musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão 

devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a 

que alude o § 3o do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de 

televisão que as transmitirem. 

Capítulo VII 

Da Utilização de Bases de Dados 

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o 

direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida 

base, de autorizar ou proibir: 

I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 

II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; 

III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua 

comunicação ao público; 



IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados 

das operações mencionadas no inciso II deste artigo. 

Capítulo VIII 

Da Utilização da Obra Coletiva 

Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada 

exemplar: 

I - o título da obra; 

II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não 

houver sido convencionada; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o 

participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua 

participação. 

Título V 

Dos Direitos Conexos 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que 

couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores 

fonográficos e das empresas de radiodifusão. 

Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo 

deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras 

literárias, artísticas ou científicas. 



Capítulo II 

Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes 

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a 

título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: 

I - a fixação de suas interpretações ou execuções; 

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações 

ou execuções fixadas; 

III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; 

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou 

execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no 

tempo e no lugar que individualmente escolherem; 

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou 

execuções. 

§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, 

seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 

§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à 

reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. 

Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de 

interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização 

em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo 

público. 

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no 

exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens 

intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração adicional aos 

titulares para cada nova utilização. 



Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e 

paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos 

patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da 

obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não 

poderá desfigurar a interpretação do artista. 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra 

audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento 

econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista 

para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou 

dos sucessores. 

Capítulo III 

Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título 

oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da 

reprodução; 

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive 

pela radiodifusão; 

IV - (VETADO) 

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham 

a ser inventadas. 

Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se 

refere o art. 68, e parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da 

execução pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, na forma 

convencionada entre eles ou suas associações.                        (Revogado pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 



Capítulo IV 

Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar 

ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como 

a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência coletiva, 

sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na 

programação. 

Capítulo V 

Da Duração dos Direitos Conexos 

Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, 

contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os 

fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e 

à execução e representação pública, para os demais casos. 

Título VI 

Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são Conexos 

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os 

titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. 

§ 1º As associações reguladas por este artigo exercem atividade de 

interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função 

social.                         (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a mais de uma associação 

para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza.                    (Redação 

dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra 

associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de 

origem.                      (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 



§ 4º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, 

por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta 

Lei.                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos 

conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser 

votados nas associações reguladas por este artigo.                      (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 6º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos 

conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados diretamente 

às associações nacionais poderão assumir cargos de direção nas associações 

reguladas por este artigo.                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 

tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos 

necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 

como para o exercício da atividade de cobrança desses 

direitos.                   (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será 

lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da 

Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.                      (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e 

transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou 

fonograma.                  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, 

estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a 

razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras 

e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública 



no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, 

conforme disposto no regulamento desta Lei.                     (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 5º As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, 

sendo vedado o tratamento desigual.                     (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os 

contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a 

autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as 

participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o 

falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos 

similares de obras.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o 

acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer 

interessado, de forma gratuita, permitindose ainda ao Ministério da Cultura o 

acesso contínuo e integral a tais informações.                     (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e 

o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de 

inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar 

sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme 

disposto em regulamento.                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 9º As associações deverão disponibilizar sistema de informação para 

comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras e fonogramas 

utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de direitos, dos 

valores arrecadados e distribuídos.                         (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos 

e à disposição dos titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo ser 



distribuídos à medida da sua identificação.                     (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem que tenha 

ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos 

aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rubrica 

em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações 

durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a 

sua destinação para outro fim.                  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da 

cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo 

efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma 

delas.                         (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 

(três) anos, permitida uma única recondução precedida de nova 

eleição.                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, 

por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por 

terceiros.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os 

atos referidos no caput e no § 3o deste artigo, mediante comunicação à 

associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência da sua prática.                    (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e 

conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% (vinte por 

cento) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para 

ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma 

coletiva.                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 

dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, 



conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo 

observará:                          (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos 

estabelecidos na legislação para sua constituição;                  (Incluído pela Lei 

nº 12.853, de 2013) 

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições 

necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos 

direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares 

cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e 

informações:                    (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

a) cadastros das obras e titulares que representam;                      (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus 

repertórios, quando aplicável;                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

c) estatutos e respectivas alterações;                        (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

d) atas das assembleias ordinárias ou 

extraordinárias;                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres 

estrangeiras, quando existentes;                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

f) relatório anual de suas atividades, quando 

aplicável;                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

g) demonstrações contábeis anuais, quando 

aplicável;                    (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 



h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos 

custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando 

aplicável;                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a 

entidade funcione há mais de 1 (um) ano e que a auditoria seja demandada 

pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, 

nos termos do art. 100;                 (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo 

estrutura de representação isonômica dos associados;                      (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos 

dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e 

premiação, com valores atualizados;                       (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da 

Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das 

obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam 

ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos 

internacionais dos quais é parte.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 1º Os documentos e informações a que se referem os incisos II e III do 

caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da 

Cultura.                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação 

vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e por seu 

regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser 

anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, 

quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei, 

assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação 



do fato ao Ministério Público.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 levará em 

consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a 

boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em 

regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando 

se concederá prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela 

autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 4º A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada 

categoria de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os 

usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser quitadas em 

relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de 

habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de nova 

habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, 

ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos 

autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o 

indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova 

habilitação pela entidade sucessora.                         (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, 

inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente, ou 

apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos 

como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob 

pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis.                      (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão 

manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as 

informações previstos nos incisos II e III deste artigo.                         (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 



Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no 

desempenho de suas funções, deverão:                        (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, 

às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras 

informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os 

critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas 

as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas 

fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares 

individualmente;                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

II - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, 

aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de 

suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que 

representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos 

eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua 

retenção;                           (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

III - buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de 

seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos 

titulares de direitos; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

IV - oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam 

acessar o balanço dos seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado 

da técnica; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

V - aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das 

execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de 

verificação, amostragem e aferição; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

VI - garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras 

sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada 

uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula 

de confidencialidade;                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 



VII - garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações 

por ele realizadas.                         (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser 

atualizadas periodicamente, em intervalo nunca superior a 6 (seis) 

meses.                             (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão 

prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos 

seus associados.                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo 

associado.                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º Se as contas não forem prestadas na forma do § 1º, o pedido do 

associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura que, após sua 

apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na 

forma do regulamento.                         (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução 

pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio 

das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as 

quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para 

arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com 

personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 

98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.                     (Redação dada pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá 

finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de 

cada associação que o integra.                     (Redação dada pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título 

atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos 



processuais dos titulares a eles vinculados.                      (Redação dada pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente 

se fará por depósito bancário.                        (Redação dada pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de 

direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 

77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores 

arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e 

cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de 

publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos 

valores arrecadados.                      (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado 

receber do usuário numerário a qualquer título.                          (Redação dada 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à 

função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e 

da aplicação das sanções civis e penais cabíveis.                     (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar 

pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por 

alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre 

associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se 

todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição 

de direitos.                     (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem 

estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador 

para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o 

integram.                        (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 



§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se 

encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado 

o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do 

art. 98.                   (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput do art. 99 deverá 

admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as 

associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua 

área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública 

Federal na forma do art. 98-A.                 (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos 

recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada 

associação que integre o ente arrecadador.                    (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

Art. 99-B. As associações referidas neste Título estão sujeitas às regras 

concorrenciais definidas em legislação específica que trate da prevenção e 

repressão às infrações contra a ordem econômica.                    (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de 

uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, 1 (uma) vez por 

ano, às suas expensas, após notificação, com 8 (oito) dias de antecedência, 

fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas 

prestadas por essa associação autoral a seus 

representados.                        (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos 

autorais respondem solidariamente, com seus bens particulares, por desvio de 

finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os 

associados, por dolo ou culpa.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus 

mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às 



formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre 

titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, 

poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para 

a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do 

regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos 

do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando 

cabível.                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Título VII 

Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 

Capítulo I 

Disposição Preliminar 

Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem 

prejuízo das penas cabíveis. 

Capítulo II 

Das Sanções Civis 

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada 

ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares 

reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização 

cabível. 

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização 

do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á 

o preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que 

constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil 

exemplares, além dos apreendidos. 



Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver 

em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a 

finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, 

para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos 

termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador 

e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou 

processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e 

científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação 

aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou 

interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária 

pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente 

das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente 

na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da 

multa poderá ser aumentado até o dobro. 

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de 

todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e 

demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de 

máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 

unicamente para o fim ilícito, sua destruição. 

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, 

responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da 

aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 

I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, 

dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções 

protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 

II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados 

destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou 

emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 



III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a 

gestão de direitos; 

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à 

disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, 

exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo 

que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos 

técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. 

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra 

intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou 

sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos 

morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que 

tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos; 

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de 

errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, 

com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos 

domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; 

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, 

na forma a que se refere o inciso anterior. 

Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 

99 desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que 

deveria ser originariamente pago. 

Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no 

cumprimento do disposto no § 6º do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os 

responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos termos do 

regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor 

que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e 

danos.                      (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 



Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao 

inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, 

dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste 

Título.                       (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições 

públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus 

proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem 

solidariamente com os organizadores dos espetáculos. 

Capítulo III 

Da Prescrição da Ação 

Art. 111. (VETADO) 

Título VIII 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de 

proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº 

5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo 

de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei. 

Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a 

selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor 

ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o 

cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Decreto/D9574.htm#art44.                (Regulamento)                 (Regu

lamento) 

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação. 

Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código 

Civil e as Leis nºs 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 



1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25 de junho de 

1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e 

demais disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 

de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978. 

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Francisco Weffort 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.2.1998 

 

 

 

4.1 - Regulamento da lei dos direitos autorais: 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Decreto/D9574.htm#art44. Acesso em 30.11.2018) 

 

 

DECRETO Nº 9.574, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 

  

Consolida atos normativos editados 

pelo Poder Executivo federal que 

dispõem sobre gestão coletiva de 

direitos autorais e fonogramas, de que 

trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo 

em vista o disposto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei 

Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 



DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.  1º  Este Decreto consolida os atos normativos editados pelo Poder 

Executivo federal que dispõem sobre gestão coletiva de direitos autorais e 

fonogramas, em observância ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998, e no Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017. 

§ 1º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se consolidação a 

reunião de atos normativos pertinentes a determinada matéria em um único 

diploma legal, com a revogação formal daqueles atos normativos incorporados 

à consolidação e sem a modificação do alcance nem da interrupção da força 

normativa dos dispositivos consolidados, nos termos do disposto no art. 13, § 

1º, da Lei Complementar nº 95, de 1998, e no art. 45 do Decreto nº 9.191, de 

2017. 

§ 2º  A consolidação de atos normativos tem por objetivo eliminar do 

ordenamento jurídico brasileiro normas de conteúdo idêntico ou divergente, 

observado o disposto no art. 46 do Decreto nº 9.191, de 2017. 

 CAPÍTULO II 

DA GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS 

Seção I 

Da habilitação 

Art. 2º  O exercício da atividade de cobrança de direitos autorais a que se 

refere o art. 98 da Lei nº 9.610, de 1998, somente será lícito para as 

associações que obtiverem habilitação junto ao Ministério da Cultura, 

observado o disposto no art. 98-A da referida Lei e neste Decreto. 



Art. 3º  O requerimento para a habilitação das associações de gestão 

coletiva que desejarem realizar a atividade de cobrança a que se refere o art. 

2º deverá ser protocolado junto ao Ministério da Cultura. 

§ 1º  O Ministério da Cultura disporá sobre o procedimento administrativo 

e a documentação de habilitação para a realização da atividade de cobrança, 

na forma prevista na legislação, observados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

§ 2º  Na hipótese de a associação desejar realizar atividade de cobrança 

relativa a obras intelectuais protegidas de diferentes categorias ou a várias 

modalidades de utilização, na forma prevista, respectivamente, no art. 7º e 

no art. 29 da Lei nº 9.610, de 1998, deverá requerer habilitação para cada uma 

das atividades de cobrança separadamente, que serão consideradas 

independentes para fins do disposto neste Decreto. 

§ 3º  Para o procedimento de que trata o § 1º, o Ministério da Cultura 

poderá conceder habilitação provisória para a atividade de cobrança, com 

condicionantes, pelo prazo de um ano, admitida uma prorrogação por igual 

período. 

§ 4º  O não cumprimento das condicionantes estabelecidas na decisão 

que conceder a habilitação provisória implicará a sua revogação. 

§ 5º  As associações habilitadas provisoriamente pelo Ministério da 

Cultura, nos termos do disposto no § 3º, não terão direito ao voto unitário 

previsto no § 1º do art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998. 

Art. 4º  O pedido de habilitação de associação que desejar realizar 

atividade de cobrança da mesma natureza que a já executada por outras 

associações só será concedido se o número de seus associados ou de suas 

obras administradas corresponder ao percentual mínimo do total relativo às 

associações já habilitadas, na forma definida em ato do Ministro de Estado da 

Cultura, consideradas as diferentes categorias e modalidades de utilização das 



obras intelectuais administradas, conforme o disposto no art. 7º e no art. 29 da 

Lei nº 9.610, de 1998. 

Parágrafo único.  No caso das associações a que se refere o art. 99 da 

Lei nº 9.610, de 1998, que desejarem realizar a atividade de cobrança, o 

pedido de habilitação só será concedido àquela que possuir titulares de direitos 

e repertório de obras, de interpretações ou execuções e de fonogramas que 

gerem distribuição equivalente ao percentual mínimo da distribuição do 

Escritório Central, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da 

Cultura, observado o disposto no § 4º do art. 99 da referida Lei. 

Art. 5º  As associações de gestão coletiva de direitos autorais que, na 

data da entrada em vigor da Lei nº 12.853, de 2013, estavam legalmente 

constituídas e arrecadavam e distribuíam os direitos autorais das obras, das 

interpretações ou execuções e dos fonogramas são habilitadas para exercerem 

a atividade econômica de cobrança até 25 de fevereiro de 2019, desde que 

apresentem a documentação a que se refere o § 1º do art. 3º ao Ministério da 

Cultura até 26 de fevereiro de 2018. 

Seção II 

Do exercício da atividade de cobrança 

Art. 6º  Os preços pela utilização de obras e fonogramas deverão ser 

estabelecidos pelas associações em assembleia geral, convocada em 

conformidade com as normas estatutárias e amplamente divulgada entre os 

associados, considerados a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de 

utilização das obras. 

§ 1º  No caso das associações referidas no art. 99 da Lei nº 9.610, de 

1998, os preços serão estabelecidos e unificados em assembleia geral do 

Escritório Central, nos termos estabelecidos em seu estatuto, considerados os 

parâmetros e as diretrizes aprovados anualmente pelas assembleias gerais das 

associações que o compõem. 



§ 2º  Os preços a que se referem o caput e no § 1º servirão como 

referência para a cobrança dos usuários, observada a possibilidade de 

negociação quanto aos valores e de contratação de licenças de utilização de 

acordo com particularidades, observado o disposto nos art. 7º, art. 8º e art. 9º 

§ 3º  Os critérios de cobrança para cada tipo de usuário serão 

considerados no estabelecimento dos critérios de distribuição dos valores 

cobrados do mesmo tipo de usuário, mantida a correlação entre ambos. 

Art. 7º  A cobrança terá como princípios a eficiência e a isonomia, e não 

deverá haver discriminação entre usuários que apresentem as mesmas 

características. 

Art. 8º  Será considerada proporcional ao grau de utilização das obras e 

dos fonogramas pelos usuários a cobrança que observe critérios como: 

I - tempo de utilização de obras ou fonogramas protegidos; 

II - número de utilizações de obras ou fonogramas protegidos; e 

III - proporção de obras e fonogramas utilizados que não estejam em 

domínio público ou que não se encontrem licenciados mediante gestão 

individual de direitos ou sob outro regime de licenças que não o da gestão 

coletiva da associação licenciante. 

Art. 9º  A cobrança considerará a importância da utilização das obras e 

dos fonogramas no exercício das atividades dos usuários e as particularidades 

de cada segmento de usuários, observados critérios como: 

I - importância ou relevância da utilização das obras e dos fonogramas 

para a atividade fim do usuário; 

II - limitação do poder de escolha do usuário, no todo ou em parte, sobre 

o repertório a ser utilizado; 

III - região da utilização das obras e dos fonogramas; 



IV - utilização por entidades beneficentes de assistência social 

certificadas nos termos do disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 

2009; e 

V - utilização por emissoras de televisão ou rádio públicas, estatais, 

comunitárias, educativas ou universitárias. 

§ 1º  Na hipótese prevista no inciso V do caput, os critérios de cobrança 

deverão considerar se a emissora explora comercialmente, em sua grade de 

programação, a publicidade de produtos ou serviços, vedada a utilização de 

critérios de cobrança que tenham como parâmetro percentual de orçamento 

público. 

§ 2º  O Escritório Central de que trata o art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998, e 

as associações que o integram observarão os critérios dispostos nesta Seção e 

deverão classificar os usuários por segmentos, de acordo com as suas 

particularidades, de forma objetiva e fundamentada. 

Seção III 

Do cadastro 

Art. 10.  As associações de gestão coletiva de direitos autorais e dos que 

lhes são conexos deverão manter cadastro centralizado de todos os contratos, 

declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e 

a titularidade das obras, das interpretações ou execuções e dos fonogramas, e 

das participações individuais em cada obra, interpretação ou execução e em 

cada fonograma. 

§ 1º  As associações a que se refere o art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998, 

além do cadastro a que se refere o caput, deverão centralizar no Escritório 

Central, base de dados que contenha todas as informações referentes à 

autoria e à titularidade das obras, das interpretações ou execuções e dos 

fonogramas, e às participações individuais em cada obra, interpretação ou 

execução e em cada fonograma, contidas nos contratos, nas declarações ou 



em outros documentos de qualquer natureza, observado o disposto em ato do 

Ministro de Estado da Cultura. 

§ 2º  As associações deverão se prevenir contra o falseamento de dados 

e fraudes, e assumir, para todos os efeitos, a responsabilidade pelos dados 

que cadastrarem. 

§ 3º  As associações que mantiverem acordos de representação 

recíproca ou unilateral com entidades congêneres com sede no exterior 

deverão obter e transferir para o cadastro de que trata o caput as informações 

relativas à autoria, à titularidade e às participações individuais das obras, das 

interpretações ou execuções e dos fonogramas produzidos em seus países de 

origem, as fichas cadastrais que registrem a presença de interpretações ou 

execuções ou a inserção das obras musicais e dos fonogramas em obras 

audiovisuais ou em programas de televisão, e assumir, para todos os efeitos, a 

responsabilidade por tais informações. 

Art. 11.  As associações deverão, na forma estabelecida em ato do 

Ministro de Estado da Cultura, tornar disponíveis, gratuitamente: 

I - ao público e aos seus associados informações, sobre autoria e 

titularidade das obras, das interpretações ou execuções e dos fonogramas; e 

II - ao Ministério da Cultura, para fins de consulta, informações adicionais 

sobre os titulares das obras, das interpretações ou execuções e dos 

fonogramas. 

Parágrafo único.  No caso das associações a que se refere o art. 99 da 

Lei nº 9.610, de 1998, o cumprimento das obrigações previstas neste artigo 

poderá ser realizado por meio da disponibilização das informações pelo 

Escritório Central. 

Art. 12.  A retificação de informações e as medidas necessárias à 

regularização do cadastro de que tratam o § 6º e o § 8º do art. 99 da Lei nº 

9.610, de 1998, serão objeto de ato do Ministro de Estado da Cultura. 



Seção IV 

Da gestão individual de direitos autorais ou conexos 

Art. 13.  Os titulares de direitos autorais ou de direitos conexos poderão 

praticar pessoalmente os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de 

seus direitos, cobrar e estabelecer o preço pela utilização de suas obras ou 

seus fonogramas, por meio de comunicação prévia à associação de gestão 

coletiva a que estiverem filiados, encaminhada com o prazo de até quarenta e 

oito horas de antecedência da prática dos atos, que será suspenso nos dias 

não úteis. 

§ 1º  Na hipótese de obras e fonogramas com titularidade compartilhada, 

a comunicação prévia deverá ser feita por todos os titulares às suas 

associações. 

§ 2º  Cabe às associações de gestão coletiva de que trata o art. 99 da Lei 

nº 9.610, de 1998, repassar imediatamente ao Escritório Central a decisão do 

seu associado relativa ao exercício dos direitos previstos no caput. 

Seção V 

Da transparência 

Art. 14.  As associações e os entes arrecadadores habilitados para 

exercer a atividade de cobrança deverão dar publicidade e transparência às 

suas atividades, dentre outros, pelos seguintes meios: 

I - apresentação anual, ao Ministério da Cultura, de documentos que 

permitam a verificação do cumprimento ao disposto na Lei nº 9.610, de 1998 e 

na legislação correlata; 

II - divulgação, por meio de sítios eletrônicos próprios, das formas de 

cálculo e dos critérios de cobrança e de distribuição; e 



III - disponibilização de sistema de informação para acompanhamento, 

pelos titulares de direitos, das informações sobre os valores arrecadados e 

distribuídos referentes às obras, às interpretações ou execuções ou aos 

fonogramas de sua titularidade. 

Parágrafo único.  Ato do Ministro de Estado da Cultura disporá sobre a 

forma de cumprimento ao disposto neste artigo. 

Art. 15.  Observado o disposto no § 10 e no § 11 do art. 98 da Lei nº 

9.610, de 1998, as associações deverão disponibilizar aos seus associados, 

semestralmente, relação consolidada dos títulos das obras, das interpretações 

ou execuções e dos fonogramas que tiveram seu uso captado, mas cuja 

identificação não tenha sido possível em decorrência de: 

I - inexistência de dados correspondentes no cadastro; 

II - insuficiência das informações recebidas de usuários; ou 

III - outras inconsistências. 

§ 1º  No caso das obras musicais, literomusicais e dos fonogramas que 

tiveram seu uso captado, mas cuja identificação não tenha sido possível nos 

termos do disposto no caput, o Escritório Central deverá disponibilizar às 

associações de titulares que o integram sistema de consulta permanente e em 

tempo real para a identificação dos créditos retidos e fornecer às referidas 

associações, semestralmente, relação consolidada contendo os títulos das 

obras, das interpretações ou execuções e dos fonogramas. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Cultura determinará as informações 

que deverão constar da relação a que se referem o caput e o § 1º. 

§ 3º  As associações deverão estabelecer regras para a solução célere e 

eficiente de casos de conflitos de informações cadastrais que resultem na 

retenção da distribuição de valores aos titulares das obras, das interpretações 

ou execuções e dos fonogramas. 



Art. 16.  Caberá às associações disponibilizar sistema de informação para 

comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras, das 

interpretações ou execuções e dos fonogramas utilizados. 

§ 1º  Caberá à associação responsável pela cobrança ou ao Escritório 

Central a aferição da veracidade das informações prestadas pelos usuários. 

§ 2º  Nas hipóteses em que determinado tipo de utilização tornar inviável 

ou impraticável a apuração exata das utilizações das obras, das interpretações 

ou execuções e dos fonogramas, as associações responsáveis pela cobrança 

poderão adotar critérios de amostragem baseados em informações estatísticas, 

inquéritos, pesquisas ou outros métodos de aferimento que permitam o 

conhecimento mais aproximado da realidade. 

Art. 17.  As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão 

prestar contas dos valores devidos aos seus associados na forma estabelecida 

em ato do Ministro de Estado da Cultura, observado o disposto na Lei nº 9.610, 

de 1998. 

Seção VI 

Das associações e do Escritório Central 

Art. 18.  As associações que realizem atividade de cobrança relativa a 

obras intelectuais protegidas de diferentes categorias ou a várias modalidades 

de utilização, na forma prevista, respectivamente, no art. 7º e no art. 29 da Lei 

nº 9.610, de 1998, deverão gerir e contabilizar separadamente os respectivos 

recursos. 

Art. 19.  Sem prejuízo do disposto no § 5º e no § 6º do art. 97 da Lei nº 

9.610, de 1998, a associação poderá contratar administradores ou manter 

conselho de administração formado por seus associados para a gestão de 

seus negócios. 

§ 1º  Para fins do disposto no caput, os administradores contratados ou o 

conselho de administração não terão poder deliberativo. 



§ 2º  Toda forma e qualquer valor de remuneração ou ajuda de custo dos 

dirigentes das associações e do Escritório Central, dos administradores e dos 

membros do conselho de administração deverá ser homologada em 

assembleia geral, convocada em conformidade com as normas estatutárias e 

amplamente divulgada entre os associados. 

Art. 20.  As associações, por decisão do seu órgão máximo de 

deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até vinte 

por cento da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades 

para ações de natureza cultural ou social que beneficiem seus associados de 

forma coletiva e com base em critérios não discriminatórios, tais como: 

I - assistência social; 

II - fomento à criação e à divulgação de obras; e 

III - capacitação ou qualificação de associados. 

Art. 21.  A pessoa jurídica constituída como ente arrecadador de direitos 

de execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas que 

desejar realizar a atividade de cobrança, nos termos do disposto no art. 98 da 

Lei nº 9.610, de 1998, deverá requerer habilitação e encaminhar ao Ministério 

da Cultura a documentação pertinente, no prazo máximo de trinta dias, contado 

da data de entrega do requerimento de reconhecimento, observado o disposto 

no art. 3º, no que couber. 

Parágrafo único.  O ente arrecadador cuja habilitação seja indeferida, 

revogada, anulada, inexistente, pendente de apreciação pela autoridade 

competente ou apresente qualquer outra forma de irregularidade não poderá 

utilizar tais fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já 

arrecadados, sob pena de responsabilização de seus dirigentes nos termos do 

disposto no art. 100-A da Lei nº 9.610, de 1998, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

Seção VII 



Das obrigações dos usuários 

Art. 22.  O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação 

dos direitos autorais relativos à execução ou à exibição pública, imediatamente 

após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras, dos seus 

autores e dos fonogramas utilizados, e a tornará pública e acessível, 

juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, na inexistência 

deste, em local de comunicação ao público e em sua sede. 

§ 1º  Ato do Ministro de Estado da Cultura estabelecerá a forma de 

cumprimento do disposto no caput sempre que o usuário final fizer uso de 

obras e fonogramas a partir de ato de comunicação ao público realizado por 

terceiros. 

§ 2º  O usuário poderá cumprir o disposto no caput por meio da indicação 

do endereço eletrônico do Escritório Central, no qual deverá estar disponível a 

relação completa de obras musicais e fonogramas utilizados. 

§ 3º  Ato do Ministro de Estado da Cultura disporá sobre as obrigações 

dos usuários no que se refere à execução pública de obras e fonogramas 

inseridos em obras e outras produções audiovisuais, especialmente no que 

concerne ao fornecimento de informações que identifiquem as obras e os 

fonogramas e os seus titulares. 

Art. 23.  Quando o usuário deixar de prestar as informações devidas ou 

prestá-las de forma incompleta ou falsa, a entidade responsável pela cobrança 

poderá encaminhar representação ao Ministério da Cultura, a fim de que seja 

aplicada a multa prevista no art. 33. 

Art. 24.  Na hipótese de anulação, revogação ou indeferimento da 

habilitação, de ausência ou de dissolução de associação ou ente arrecadador, 

fica mantida a responsabilidade de o usuário quitar as suas obrigações até a 

habilitação de entidade sucessora, que ficará responsável pela fixação dos 

valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período em que não 

havia entidade habilitada para cobrança. 



Seção VIII 

Da mediação e da arbitragem 

Art. 25.  Sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e, quando 

couber, pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o 

Ministério da Cultura poderá: 

I - promover a mediação e a conciliação entre usuários e titulares de 

direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos 

critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de 

arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e 

aos critérios de distribuição, de acordo com o Regulamento de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem; e 

II - dirimir os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus 

mandatários e entre titulares e suas associações, na forma prevista na Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996, e de acordo com o Regulamento de 

Mediação, Conciliação e Arbitragem. 

§ 1º  Ato do Ministro de Estado da Cultura aprovará o Regulamento de 

Mediação, Conciliação e Arbitragem a que se referem os incisos I e II do caput. 

§ 2º  O Ministério da Cultura poderá, ainda, com o objetivo de estimular a 

resolução de controvérsias por meio de mediação e arbitragem, publicar edital 

para credenciamento de mediadores e árbitros com comprovada experiência e 

notório saber na área de direito autoral, que poderão ser escolhidos pelas 

partes na forma prevista na Lei nº 9.307, de 1996. 

§ 3º  É facultada a utilização de outros serviços de mediação e arbitragem 

além daqueles mencionados no caput e no § 2º. 

Seção IX 

Da Comissão Permanente para o Aperfeiçoamento da Gestão 
Coletiva 



Art. 26.  O Ministério da Cultura constituirá a Comissão Permanente para 

o Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva, de caráter consultivo, que terá como 

objetivo promover o aprimoramento contínuo da gestão coletiva de direitos 

autorais no País por meio da análise da atuação e dos resultados obtidos pelas 

entidades brasileiras e do exame das melhores práticas internacionais. 

Parágrafo único.  O ato de constituição da Comissão Permanente para o 

Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva deverá dispor sobre os prazos e a forma 

de designação de seus membros e aprovar o seu regimento interno. 

Art. 27.  A Comissão Permanente para o Aperfeiçoamento da Gestão 

Coletiva terá as seguintes atribuições: 

I - monitorar o cumprimento dos princípios e das regras estabelecidos 

na Lei nº 9.610, de 1998, e neste Decreto pelas associações de gestão 

coletiva, pelo Escritório Central e pelos usuários, além de poder solicitar ao 

Ministério da Cultura as informações e os documentos que julgar necessários; 

II - recomendar ao Ministério da Cultura a adoção de medidas, tais como 

a representação ao Ministério Público ou ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE, quando verificada irregularidade cometida pelas 

associações de gestão coletiva, pelo Escritório Central ou pelos usuários; 

III - pronunciar-se, quando solicitado pelo Ministério da Cultura, sobre os 

processos administrativos referentes a sanções às associações de gestão 

coletiva, ao Escritório Central ou aos usuários; 

IV - pronunciar-se, quando solicitado pelo Ministério da Cultura, sobre os 

regulamentos de cobrança e distribuição das associações de gestão coletiva e 

do Escritório Central; 

V - subsidiar o Ministério da Cultura, quando por este solicitado, na 

elaboração de normas complementares necessárias à execução e ao 

cumprimento do disposto na Lei nº 9.610, de 1998, e neste Decreto; 



VI - sugerir ao Ministério da Cultura a elaboração de estudos, pareceres, 

relatórios ou notas técnicas; 

VII - monitorar os resultados da mediação e da arbitragem promovida nos 

termos do disposto no art. 25; 

VIII - pronunciar-se, quando solicitado pelo Ministério da Cultura, sobre 

outros assuntos relativos à gestão coletiva de direitos autorais; e 

IX - propor alterações ao seu regimento interno. 

Art. 28.  A Comissão Permanente para o Aperfeiçoamento da Gestão 

Coletiva será composta por membros, titulares e suplentes, dos seguintes 

órgãos e entidades: 

I - três representantes do Ministério da Cultura, dentre os quais um 

exercerá a função de Coordenador; 

II - um representante do Ministério da Justiça; 

III - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 

IV - um representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços; 

V - um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 

Cade; 

VI - um representante da Agência Nacional do Cinema - Ancine; 

VII - um representante do Ministério Público Federal; 

VIII - um representante da Câmara dos Deputados; 

IX - um representante do Senado Federal; 

X - cinco representantes de associações representativas de titulares de 

direitos autorais; e 



XI - cinco representantes de associações representativas de usuários. 

§ 1º  Os membros, titulares e suplentes, de que tratam o inciso I ao inciso 

IX do caput serão indicados pelos titulares dos órgãos e das entidades que 

representam e designados em ato do Ministro de Estado da Cultura. 

§ 2º  O regimento interno da Comissão Permanente para o 

Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva disporá sobre a indicação e a designação 

dos representantes titulares e suplentes a que se referem os incisos X e XI 

do caput, que deverão ser pessoas de notório saber na área de direitos 

autorais e de direitos conexos. 

§ 3º  Os membros, titulares e suplentes, a que se referem os incisos X e 

XI do caput serão designados em ato do Ministro de Estado da Cultura para 

mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

§ 4º  A Secretaria-Executiva será exercida pelo Ministério da Cultura, que 

prestará o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento da 

Comissão Permanente para o Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva. 

§ 5º  A participação na Comissão Permanente para o Aperfeiçoamento da 

Gestão Coletiva será considerada prestação de serviço público relevante, não 

remunerada. 

Seção X 

Das sanções 

Art. 29.  O não cumprimento das normas previstas no Título VI da Lei nº 

9.610, de 1998, sujeitará as associações e o Escritório Central às sanções 

previstas no § 2º e no § 3º do art. 98-A da referida Lei, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis e da comunicação do fato ao Ministério 

Público. 

Art. 30.  Para fins do disposto na Lei nº 9.610, de 1998, e neste Decreto, 

considera-se infração administrativa: 



I - descumprir, no processo de eleição ou no mandato dos dirigentes das 

associações, o disposto no § 5º e no § 6º do art. 97 e no § 13 e no § 14 do art. 

98 da Lei nº 9.610, de 1998; 

II - exercer a atividade de cobrança em desacordo com o disposto na 

Seção II deste Capítulo; 

III - tratar os associados de forma desigual ou discriminatória ou oferecer 

valores, proveitos ou vantagens de forma individualizada, não estendidos ao 

conjunto de titulares de mesma categoria; 

IV - distribuir valores de forma arbitrária e sem correlação com o que é 

cobrado do usuário; 

V - inserir dados, informações ou documentos que saiba, ou tenha razões 

para saber, serem falsos no cadastro centralizado a que se refere o art. 10; 

VI - dificultar ou impedir o acesso contínuo, para fins de consulta, do 

Ministério da Cultura ou dos interessados às informações e aos documentos 

sobre autoria e titularidade das obras, das interpretações ou execuções e dos 

fonogramas, incluídas as participações individuais, observado o disposto no 

art. 10 ao art. 12; 

VII - deixar de prestar contas dos valores devidos aos associados ou 

prestá-las de forma incompleta ou fraudulenta, ou não disponibilizar sistema 

atualizado de informação para acompanhamento pelos titulares dos valores 

arrecadados e distribuídos e dos créditos retidos; 

VIII - reter, retardar ou distribuir indevidamente valores arrecadados ou 

não distribuir créditos retidos que não tenham sido identificados após o período 

de cinco anos; 

IX - cobrar taxa de administração abusiva ou desproporcional ao custo 

efetivo das atividades relacionadas à cobrança e à distribuição de direitos 

autorais, consideradas as peculiaridades de cada tipo de usuário e os limites 

estabelecidos no § 4º do art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998, quando aplicáveis; 



X - impedir, obstruir ou dificultar, de qualquer forma, a gestão individual de 

direitos autorais, observado o disposto no art. 13; 

XI - utilizar recursos destinados a ações de natureza cultural ou social 

para outros fins, para ações que não beneficiem a coletividade dos associados 

ou em desconformidade com o estatuto da associação; 

XII - impedir ou dificultar a transferência de informações necessárias ao 

processo de arrecadação e distribuição de direitos, no caso da perda da 

habilitação por parte de associação, nos termos do disposto no § 7º do art. 99 

da Lei nº 9.610, de 1998; 

XIII - impedir ou dificultar que sindicato ou associação profissional 

fiscalize, por intermédio de auditor independente, as contas prestadas pela 

associação de gestão coletiva aos seus associados, nos termos do disposto 

no art. 100 da Lei nº 9.610, de 1998; 

XIV - deixar de apresentar ou apresentar de forma incompleta ou 

fraudulenta os documentos e as informações previstos neste Decreto ou em 

suas normas complementares ao Ministério da Cultura ou aos seus associados 

e impedir ou dificultar o seu acesso; 

XV - não dar acesso ou publicidade, conforme o caso, aos relatórios, às 

informações e aos documentos atualizados de que trata o art. 98-B da Lei nº 

9.610, de 1998; e 

XVI - firmar contratos, convênios ou acordos com cláusula de 

confidencialidade. 

Parágrafo único.  São responsáveis pela prática das infrações 

administrativas previstas neste artigo as associações de gestão coletiva e, no 

que couber, o Escritório Central. 

Art. 31.  Para fins do disposto na Lei nº 9.610, de 1998, e neste Decreto, 

considera-se infração administrativa relativa à atuação do Escritório Central: 



I - descumprir o disposto: 

a) no § 1º do art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998; e 

b) no § 2º do art. 19 e no parágrafo único do art. 21 deste Decreto; 

II - não disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica, 

pelo usuário, da totalidade das obras, das interpretações ou execuções e dos 

fonogramas utilizados; 

III - deixar de prestar contas dos valores devidos às associações, ou 

prestá-las de forma incompleta ou fraudulenta, ou não disponibilizar às 

associações a relação e a procedência dos créditos retidos; 

IV - reter, retardar ou distribuir indevidamente às associações valores 

arrecadados ou não distribuir créditos retidos que não tenham sido 

identificados após o período de cinco anos; 

V - permitir ou tolerar o recebimento por fiscais de valores de usuários, ou 

recolher ou permitir o recolhimento de valores por outros meios que não o 

depósito bancário; 

VI - deixar de inabilitar fiscal que tenha recebido valores de usuário, ou 

contratar ou permitir a atuação de fiscal que tenha sido inabilitado; 

VII - interromper a continuidade da cobrança, ou impedir ou dificultar a 

transição entre associações, na hipótese de perda da habilitação pela 

associação; 

VIII - deixar de apresentar ou apresentar de forma incompleta ou 

fraudulenta os documentos e as informações previstos neste Decreto ou em 

suas normas complementares ao Ministério da Cultura ou às associações que 

o integram, ou impedir ou dificultar o seu acesso, observado o disposto no § 1º 

do art. 10 e no parágrafo único do art. 11; 



IX - impedir ou dificultar o acesso dos usuários às informações referentes 

às utilizações por eles realizadas; e 

X - impedir ou dificultar a admissão de associação de titulares de direitos 

autorais que tenha pertinência com sua área de atuação e esteja habilitada 

pelo Ministério da Cultura. 

Art. 32.  A prática de infração administrativa sujeitará as associações e o 

Escritório Central às seguintes penas: 

I - advertência, para fins de atendimento às exigências do Ministério da 

Cultura no prazo máximo de cento e vinte dias; ou 

II - anulação da habilitação para a atividade de cobrança. 

§ 1º  Para a imposição e a gradação das sanções, serão observados: 

I - a gravidade e a relevância da infração, considerados os motivos para a 

sua prática e as suas consequências para usuários ou titulares de direitos 

autorais; 

II - a reincidência da infração; 

III - os antecedentes e a boa-fé do infrator; e 

IV - o descumprimento de condição imposta na decisão que houver 

concedido a habilitação provisória. 

§ 2º  Considera-se reincidente o infrator que cometer nova infração 

administrativa depois que a decisão que o tenha condenado por qualquer 

infração administrativa nos cinco anos anteriores tiver transitado em julgado. 

§ 3º  Considera-se infração grave a que implique desvio de finalidade ou 

inadimplemento de obrigações para os associados, como aquelas previstas 

nos incisos III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do caput do art. 30 e nos incisos III, IV, V, 

VII e X do caput do art. 31. 



§ 4º  A sanção de anulação da habilitação para a atividade de cobrança 

apenas poderá ser aplicada após a aplicação da pena de advertência e o não 

atendimento, no prazo a que se refere o inciso I do caput, das exigências 

estabelecidas pelo Ministério da Cultura. 

§ 5º  A associação que não cumprir os requisitos mínimos de 

representatividade estabelecidos no art. 4º poderá ter sua habilitação anulada, 

exceto enquanto não houver encerrado o prazo para o cumprimento do 

disposto no art. 5º. 

Art. 33.  Para os efeitos da aplicação da multa prevista no caput do art. 

109-A da Lei nº 9.610, de 1998, considera-se infração administrativa os 

seguintes atos praticados por usuários de direitos autorais: 

I - deixar de entregar ou entregar de forma incompleta à entidade 

responsável pela cobrança dos direitos relativos à execução ou à exibição 

pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação 

completa das obras e dos fonogramas utilizados, ressalvado o disposto no 

inciso II e no § 1º; 

II - para as empresas cinematográficas e de radiodifusão, deixar de 

entregar ou entregar de forma incompleta à entidade responsável pela 

cobrança dos direitos relativos à execução ou à exibição pública, até o décimo 

dia útil de cada mês, relação completa das obras e dos fonogramas utilizados 

no mês anterior, ressalvado o disposto no § 1º; 

III - não disponibilizar ou disponibilizar de forma incompleta ao público, em 

sítio eletrônico de livre acesso ou, na inexistência deste, em local da 

comunicação ao público e em sua sede, a relação completa das obras e dos 

fonogramas utilizados, juntamente com os valores pagos, ressalvado o 

disposto no § 1º; e 

IV - prestar informações falsas à entidade responsável pela cobrança dos 

direitos relativos à execução ou à exibição pública ou disponibilizar 



informações falsas ao público sobre a utilização das obras e dos fonogramas e 

sobre os valores pagos. 

§ 1º  A aplicação do disposto no inciso I ao inciso III do caput estará 

sujeita ao disposto no § 1º e no § 3º do art. 22, na forma estabelecida em ato 

do Ministro de Estado da Cultura. 

§ 2º  O valor da multa ficará sujeito à atualização monetária desde a 

ciência pelo autuado da decisão que aplicou a penalidade até o seu efetivo 

pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e dos demais 

encargos, conforme previsto em lei. 

§ 3º  Para a aplicação da multa, respeitados os limites impostos 

no caput do art. 109-A da Lei nº 9.610, de 1998, serão observados: 

I - a gravidade do fato, considerados o valor envolvido, o motivo da 

infração e a sua consequência; 

II - os antecedentes e a boa-fé do infrator e se este é ou não reincidente; 

III - a existência de dolo; 

IV - o grau de acesso e controle pelo usuário das obras por ele utilizadas; 

e 

V - a situação econômica do infrator. 

§ 4º  A autoridade competente poderá isentar o usuário da aplicação a 

multa na hipótese de mero erro material que não cause prejuízo considerável a 

terceiros, observada a razoabilidade e a existência de reincidências. 

§ 5º  Considera-se reincidente o usuário que cometer nova infração 

administrativa, depois que a decisão que o tenha condenado pela prática de 

qualquer infração administrativa nos dois anos anteriores transitar em julgado. 

§ 6º  O valor da multa aplicada será recolhido ao Tesouro Nacional, na 

forma da legislação. 



CAPÍTULO III 

DOS FONOGRAMAS 

Seção única 

Dos sinais de identificação 

Art. 34.  Em cada exemplar do suporte material que contenha fonograma 

deverá constar, obrigatoriamente, os seguintes sinais de identificação: 

I - na face do suporte material que permite a leitura ótica: 

a) o número da matriz, em código de barras ou em código alfanumérico; 

b) o nome da empresa responsável pelo processo industrial de 

reprodução, em código binário; e 

c) o número de catálogo do produto, em código binário; 

II - na face do suporte material que não permite a leitura ótica: 

a) o nome, a marca registrada ou a logomarca do responsável pelo 

processo industrial de reprodução que a identifique; 

b) o nome, a marca registrada, a logomarca, ou o número do Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do 

produtor; 

c) o número de catálogo do produto; e 

d) a identificação do lote e a quantidade de exemplares nele mandada 

reproduzir; e 

III - na lombada, na capa ou no encarte de envoltório do suporte material, 

a identificação do lote e a quantidade nele mandada reproduzir. 



§ 1º  A aposição das informações em qualquer parte da embalagem não 

dispensa sua aposição no suporte material propriamente dito. 

§ 2º  O suporte material deverá conter o código digital International 
Standard Recording Code, no qual deverão ser identificados o fonograma e 

os seus autores, artistas intérpretes ou executantes, de forma permanente e 

individualizada, de acordo com as informações fornecidas pelo produtor. 

§ 3º  A identificação do lote e a quantidade de exemplares nele mandada 

reproduzir, de que tratam a alínea “d” do inciso II e o inciso III, serão 

estampadas por meio de código alfanumérico, constante de duas letras que 

indiquem a ordem sequencial das tiragens, além de numeral que indique a 

quantidade de exemplares daquela tiragem. 

§ 4º  O conjunto de duas letras que inicia o código alfanumérico será 

alterado a cada tiragem e seguirá a ordem alfabética, de forma que a primeira 

tiragem seja representada pelas letras AA, a segunda por AB, a terceira por 

AC, e assim sucessivamente. 

Art. 35.  Quando o fonograma for fixado em suporte distinto daquele 

previsto no art. 34, os sinais de identificação estabelecidos neste Decreto serão 

consignados na capa dos exemplares, nos encartes ou nos próprios suportes. 

Art. 36.  O responsável pelo processo industrial de reprodução deverá 

informar ao produtor a quantidade de exemplares efetivamente fabricados em 

cada tiragem e o responsável pelo processo industrial de reprodução e o 

produtor deverá manter os registros dessas informações em seus arquivos por 

um período mínimo de cinco anos, de maneira a viabilizar o controle do 

aproveitamento econômico da exploração pelo titular dos direitos autorais ou 

pela entidade representativa de classe. 

Art. 37.  O produtor deverá manter em seu arquivo registro de exemplares 

devolvidos por qualquer razão. 



Art. 38.  O autor e o artista intérprete ou executante terá acesso aos 

registros referidos no art. 36 e no art. 37, diretamente, ou por meio de sindicato 

ou de associação. 

Art. 39.  O produtor deverá comunicar ao autor, ao artista intérprete ou 

executante, e ao sindicato ou à associação a que se refere o art. 38, conforme 

estabelecido pelas partes interessadas, a destruição de exemplares, com a 

antecedência mínima de dez dias, possibilitado ao interessado enviar 

representante para presenciar o ato. 

Art. 40.  O disposto neste Decreto aplica-se aos fonogramas com ou sem 

imagens, assim entendidos aqueles que não se enquadrem na definição de 

obra audiovisual de que trata a Lei nº 9.610, de 1998. 

Art. 41.  As despesas necessárias para atender aos custos decorrentes 

da identificação, da numeração e da fiscalização previstas neste Decreto 

deverão ser objeto de instrumento particular a ser firmado entre as partes 

interessadas, sem ônus para o consumidor. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 42. O Ministério da Cultura editará as normas complementares 

necessárias à execução e ao cumprimento do disposto neste Decreto, 

especialmente quanto: 

I - às ações de fiscalização; e 

II - aos procedimentos e aos processos de: 

a) habilitação, retificação e regularização do cadastro; 

b) prestação de contas aos associados; 

c) apuração e correção de irregularidades; e 



d) aplicação de sanções. 

Art. 43.  Em observância ao disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, as informações pessoais repassadas ao Ministério da 

Cultura terão seu acesso restrito. 

(…) 

Art. 45.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da 

República. 

 MICHEL TEMER 

Sérgio Henrique Sá Leitão Filho 

 

5 – Lei de Licitações e Contratos: 
 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Mensagem de veto 
 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
Dos Princípios 



Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e 

a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.                     (Redação dada 

pela Lei nº 12.349, de 

2010)      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências 



ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010) 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei 

no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

        I -                  (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 

        II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País.                   (Incluído pela Lei nº 11.196, 

de 2005) 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação.                    (Incluído pela Lei nº 13.146, de 

2015)   (Vigência) 

§ 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público 

os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura. 

§ 4º (Vetado).                      (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 



§ 5o  Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de 

preferência para:                     (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015)   (Vigência) 

I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a 

normas técnicas brasileiras; e                     (Incluído pela Lei nº 13.146, de 

2015) 

II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação.        (Incluído pela Lei nº 

13.146, de 2015) 

§ 6o  A margem de preferência de que trata o § 5o será estabelecida com 

base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) 

anos, que levem em consideração 

I - geração de emprego e renda;                     (Incluído pela Lei nº 12.349, 

de 2010) 

II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 

municipais;        (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no 

País;        (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

IV - custo adicional dos produtos e serviços; e         (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 

V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.       (Incluído 

pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 7o  Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser 

estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 



5o.                  (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                  (Vide Decreto nº 

7.546, de 2011) 

§ 8o  As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos 

ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo 

Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 

25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros.                 (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010)                (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 9o  As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam 

aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País 

seja inferior:                (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)         (Vide Decreto 

nº 7.546, de 2011) 

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou                      (Incluído 

pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 desta Lei, 

quando for o caso.                       (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 5o poderá ser 

estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados 

Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul.                 (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010)                 (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras 

poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o 

contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da 

administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo 

isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 

acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na 

forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.                    (Incluído pela Lei 

nº 12.349, de 2010)                 (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 



§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao 

aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, 

considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação 

poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e 

produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 

no 10.176, de 11 de janeiro de 2001.      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 13.  Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de 

empresas favorecidas em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 

deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma 

delas.                      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de 

licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da 

lei.                  (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 15.  As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais 

preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre 

produtos ou serviços estrangeiros.                     (Incluído pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 

entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 

observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo 

qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza 

ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da 

Administração Pública. 

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 

como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto 



no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento 

das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de 

recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo 

quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 

justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 

§ 1o  Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos 

por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. 

§ 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será 

feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações 

orçamentárias que atenderam aos créditos a que se 

referem.                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de 

despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 

24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único,  deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura.                       (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 5o-A.  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da lei.                      (Incluído pela Lei Complementar nº 

147, de 2014) 

Seção II 
Das Definições 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 



montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais; 

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de 

uma só vez ou parceladamente; 

IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros; 

V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor 

estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea 

"c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos; 

VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios; 

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 

sob qualquer dos seguintes regimes:                     (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou 

do serviço por preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra 

ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado).                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 

preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 



entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 

requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades 

para que foi contratada; 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 

de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 

da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 

fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 

montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 

assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 



X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 

público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente; 

XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração 

Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas 

leis;                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento 

contratual; 

XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 

Administração Pública; 

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela 

Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 

licitantes. 

       XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, 

produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou 

com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo 

federal;     (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições 

estabelecidas pelo Poder Executivo federal;                      (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 



XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - 

bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja 

descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que 

envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações 

críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e 

confidencialidade.                      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços 

e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em 

projeto de pesquisa aprovado pela instituição 

contratante.                          (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Seção III 
Das Obras e Serviços 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 

conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 

desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde 

que também autorizado pela Administração. 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 

para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 



II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 

de todos os seus custos unitários; 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas 

no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for 

o caso. 

§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 

financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos 

casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de 

concessão, nos termos da legislação específica. 

§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento 

de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos 

não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços 

sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, 

salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 

contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7o  Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins 

de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das 

obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a 

do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios 

estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 



§ 8o  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 

quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. 

§ 9o  O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos 

de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

Art. 8o  A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, 

em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos 

de sua execução. 

Parágrafo único.  É proibido o retardamento imotivado da execução de 

obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para 

sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de 

ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que 

se refere o art. 26 desta Lei.                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 

§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que 

se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na 

execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão 

ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 



§ 2o  O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra 

ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do 

contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, 

a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão 

de licitação. 

Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes 

formas:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - execução direta; 

II - execução indireta, nos seguintes regimes:                   (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) (Vetado).                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

Parágrafo único. (Vetado).                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 

padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão 

não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do 

empreendimento. 



Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 

serão considerados principalmente os seguintes 

requisitos:                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - segurança; 

II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 

III - economia na execução, conservação e operação; 

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 

matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; 

V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou do serviço; 

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 

adequadas;                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

VII - impacto ambiental. 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;                         (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 



VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

VIII - (Vetado).        (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para 

a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 

preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 

§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, 

o disposto no art. 111 desta Lei. 

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que 

apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento 

licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 

pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 

Seção V 
Das Compras 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de 

seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, 

deverão:               (Regulamento)     (Regulamento)     (Regulamento)  (Vigência

) 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às 

do setor privado; 



IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para 

orientação da Administração, na imprensa oficial. 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 

atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 

registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 

possível, deverá ser informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 

quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no 

mercado. 

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de 

marca; 



II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 

função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre 

que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a 

deterioração do material. 

§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no 

art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma 

comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. 

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação 

oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as 

compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a 

identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o 

nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por 

itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de 

licitação.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos casos de 

dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24.                     (Incluído 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Seção VI 
Das Alienações 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 

administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 

inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 

licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 



b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 

administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto 

nas alíneas f, h e i;                       (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009) 

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do 

inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 

esfera de governo;                         (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 

destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou 

de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 

entidades da administração pública;                       (Redação dada pela Lei nº 

11.481, de 2007) 

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei 

no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos 

órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal 

atribuição;                   (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito 

local com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e 

inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 

pública;                       (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de 

terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite 

de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para 

fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; 

e                           (Redação dada pela Lei nº 13.465, 2017) 



II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 

dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 

legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades 

da Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 

Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. 

§ 1o  Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, 

cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da 

pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 

§ 2o A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de 

direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-

se:                       (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a 

localização do imóvel;                         (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo 

do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 

ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o 

limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 

2009;                             (Redação dada pela Lei nº 13.465, 2017) 



§ 2º-A.  As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de autorização 

legislativa, porém submetem-se aos seguintes 

condicionamentos:                     (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009) 

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular 

seja comprovadamente anterior a 1o de dezembro de 

2004;                       (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 

administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras 

públicas;        (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-

contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas 

normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 

e          (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada 

notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou 

interesse social.                        (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo:        (Incluído pela Lei nº 

11.196, de 2005) 

I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, 

impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades 

agropecuárias;        (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não 

exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 

superiores a esse limite;        (Redação dada pela Lei nº 11.763, de 2008) 

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura 

prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no 

inciso II deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

IV – (VETADO)        (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008) 



§ 3o  Entende-se por investidura, para os fins desta 

lei:                       (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente 

ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável 

isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não 

ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea "a" do 

inciso II do art. 23 desta lei;                        (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao 

Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos 

urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis 

na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens 

reversíveis ao final da concessão.                        (Incluído pela Lei nº 9.648, de 

1998) 

§ 4o  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 

reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso 

de interesse público devidamente justificado;                       (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o  Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite 

oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e 

demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor 

do doador.                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 6o  Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em 

quantia não superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei, 

a Administração poderá permitir o leilão.                    (Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

§ 7o  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 



Art. 18.  Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de 

habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. 

Parágrafo único.                     (Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja 

derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser 

alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliação dos bens alienáveis; 

II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência 

ou leilão.                        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Capítulo II 

Da Licitação 

Seção I 
Das Modalidades, Limites e Dispensa 

Art. 20.  As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição 

interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de 

interessados residentes ou sediados em outros locais. 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, 

das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no 

local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 

mínimo, por uma vez:                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão 

ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de 

obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas 



por instituições federais;                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, 

respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração 

Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;                    (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, 

em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, 

prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a 

Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de 

divulgação para ampliar a área de competição.                     (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  O aviso publicado conterá a indicação do local em que os 

interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as 

informações sobre a licitação. 

§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do 

evento será: 

I - quarenta e cinco dias para:                      (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

a) concurso;                     (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 

"técnica e preço";                     (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - trinta dias para:                        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 

anterior;                       (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 



b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 

"técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na 

alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;                    (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

IV - cinco dias úteis para convite.                  (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

§ 3o  Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir 

da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 

da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, 

prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.                       (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. 

§ 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto. 



§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. 

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 

número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 

com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas. 

§ 4o  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 

de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 

edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 

e cinco) dias. 

§ 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 

a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 

prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação.                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 6o  Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais de 3 

(três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto 

idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um 

interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas 

licitações.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos 

convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos 

no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas 

no processo, sob pena de repetição do convite. 



§ 8o  É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a 

combinação das referidas neste artigo. 

§ 9o  Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a administração somente 

poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 

a 31, que comprovem  habilitação compatível com o objeto da licitação, nos 

termos do edital.                  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em 

vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia:   (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998)   (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);   (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998)   (Vide Decreto nº 9.412, de 

2018)    (Vigência) 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais);   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, 

de 2018)    (Vigência) 

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais);    (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, 

de 2018)    (Vigência) 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:    (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, de 

2018)    (Vigência) 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);    (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 1998)   (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 

reais);   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)   (Vide Decreto nº 9.412, de 

2018)    (Vigência) 



c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 

reais).   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, 

de 2018)    (Vigência) 

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala.                       (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas 

nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 

serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a 

modalidade pertinente para a execução do objeto em 

licitação.                           (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja 

o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, 

ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de uso e 

nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 

limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser 

de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver 

fornecedor do bem ou serviço no País.                        (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

§ 4o  Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a 

tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 

§ 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 

conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para 

obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 

valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 

respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza 



específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de 

especialidade diversa daquela do executor da obra ou 

serviço.                           (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 6o  As organizações industriais da Administração Federal direta, em face 

de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste 

artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para a 

aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou 

fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à 

União.                        (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja 

prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade 

inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, 

podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de 

escala.          (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores 

mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da 

Federação, e o triplo, quando formado por maior número.                      (Incluído 

pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Art. 24.  É dispensável a licitação:                      (Vide Lei nº 12.188, de 

2.010)     Vigência 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que 

não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras 

e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente;                        (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, 

nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 



mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 

uma só vez;                            (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 

da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 

mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem 

incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 

que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, 

será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior 

ao constante do registro de preços, ou dos serviços;                      (Vide § 3º do 

art. 48) 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 

Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 

data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado;                          (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 



IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 

ouvido o Conselho de Defesa Nacional;                     (Regulamento) 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 

finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 

localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;                     (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 

conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 

classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 

pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 

no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do 

dia;                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 

ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 

contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos;                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 

internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as 

condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 

Público;                 (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, 

de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 

do órgão ou entidade. 



XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de 

uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação 

de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por 

órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse 

fim específico;        (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 

condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 

garantia;          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de 

navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de 

deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, 

aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 

movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 

prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das 

operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do 

inciso II do art. 23 desta Lei:          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com 

exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver 

necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio 

logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão 

instituída por decreto;          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem 

fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 

Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de 

mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 

no mercado.            (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% 



(vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 

23;           (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e 

gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as 

normas da legislação específica;           (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 

economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou 

alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 

contratado seja compatível com o praticado no mercado.           (Incluído pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 

governo, para atividades contempladas no contrato de 

gestão.                (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - 

ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 

licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação 

protegida.                 (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004) 

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou 

com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços 

públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação.                        (Incluído pela 

Lei nº 11.107, de 2005) 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de 

resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 

coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 

público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 

compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 



pública.                       (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 

2007).       (Vigência) 

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados 

no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 

defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela 

autoridade máxima do órgão.                      (Incluído pela Lei nº 11.484, de 

2007). 

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 

contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em 

operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e 

à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 

Força.                      (Incluído pela Lei nº 11.783, de 2008). 

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, 

com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica 

e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei 

federal.                    (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010)  Vigência 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3o, 

4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os 

princípios gerais de contratação dela constantes.                     (Incluído pela Lei 

nº 12.349, de 2010) 

XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei 

no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção 

nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante 

as etapas de absorção tecnológica.                       (Incluído pela Lei nº 12.715, 

de 2012) 

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a 

implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água 

para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias 



rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de 

água.                     (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de 

insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação 

que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da 

administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária 

à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de 

tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, 

nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim 

específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 

seja compatível com o praticado no mercado.                      (Incluído pela Lei nº 

13.204, de 2015) 

XXXV - para a construção, a ampliação, a 

reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 

penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à 

segurança pública.                      (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 1o  Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 

20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por 

consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por 

autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências 

Executivas.                      (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) 

§ 2o  O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a 

administração pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não se 

aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o 

SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme 

elencados em ato da direção nacional do SUS.                 (Incluído pela Lei nº 

12.715, de 2012) 



§ 3o A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando 

aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais 

instituídos em regulamentação específica.                   (Incluído pela Lei nº 

13.243, de 2016) 

§ 4o Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do  art. 9o à 

hipótese prevista no inciso XXI do caput.                      (Incluído pela Lei nº 

13.243, de 2016) 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 

ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 

em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública. 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 

cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 



§ 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado 

à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.                 (Redação 

dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o 

caso;                (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados.                (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Seção II 
Da Habilitação 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 



III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;                    (Redação dada pela Lei 

nº 12.440, de 2011)   (Vigência) 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.                        (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 

consistirá em: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em:              (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 

2011)   (Vigência) 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 



III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.                  (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943.                    (Incluído pela Lei nº 12.440, de 

2011)   (Vigência) 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso. 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 



atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências a:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;                         (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado).                  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) (Vetado).                  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 

ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 

quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 

licitação. 



§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 

mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e 

de localização prévia. 

§ 7º (Vetado).                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - (Vetado).                   (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado).                    (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 

metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, 

antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 

critérios objetivos. 

§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que 

envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a 

execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a 

continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela administração.            (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 11. (Vetado).                   (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 12. (Vetado).                         (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 



I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e 

§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do 

objeto da contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 

lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 

lucratividade.                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, 

a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 

de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 

data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para 

esta data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos 

pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 



disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de 

forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 

devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 

dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente 

ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.                (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 6º (Vetado).                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão 

da imprensa oficial.                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser 

dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, 

fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. 

§ 2o  O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o do art. 36 

substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, 

obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 

de fato impeditivo da habilitação.                   (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998) 

§ 3o  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 

edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

§ 4o  As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 

possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 

anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 



consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação 

legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente. 

§ 5o  Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio 

recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do 

edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao 

valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

§ 6o  O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no § 2o do art. 55, 

não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços 

cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por 

organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência 

estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa 

estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no 

exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe 

do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada 

por unidades administrativas com sede no exterior. 

§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá 

ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a 

contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para 

pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 

23.                      (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender 

às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 

parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 



somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos 

valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas 

assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 

II deste artigo. 

§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I deste artigo. 

Seção III 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração 

Pública que realizem freqüentemente licitações manterão registros cadastrais 

para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um 

ano.               (Regulamento) 

§ 1o  O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar 

permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele 

responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e 

de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros 

existentes e para o ingresso de novos interessados. 



§ 2o  É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros 

cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

Art. 35.  Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a 

qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à 

satisfação das exigências do art. 27 desta Lei. 

Art. 36.  Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista 

sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e 

econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada 

nos arts. 30 e 31 desta Lei. 

§ 1o  Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que 

atualizarem o registro. 

§ 2o  A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será 

anotada no respectivo registro cadastral. 

Art. 37.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o 

registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, 

ou as estabelecidas para classificação cadastral. 

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 

II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 

desta Lei, ou da entrega do convite; 

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo 

ou oficial, ou do responsável pelo  convite; 



IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 

V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade; 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 

manifestações e decisões; 

IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o 

caso, fundamentado circunstanciadamente; 

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publicações; 

XII - demais documentos relativos à licitação. 

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração.                   (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um 

conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 

(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo 

licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública 

concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, 

com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos 

mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e 

direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os 

interessados. 



Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, consideram-se licitações 

simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para 

intervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas em que, 

também com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a 

cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação 

antecedente.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 

o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 

para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 

instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e 

para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de 

licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os 

arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 

objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 

distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto; 



IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 

caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 

mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 

48;                      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta 

se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;                   (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XII - (Vetado).                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução 

de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das 

demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data 

final do período de adimplemento de cada parcela;                      (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com 

a disponibilidade de recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento;                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 



e) exigência de seguros, quando for o caso; 

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

§ 1o  O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e 

assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de 

licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua 

divulgação e fornecimento aos interessados. 

§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 

especificações e outros complementos; 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários;                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 

vencedor; 

IV - as especificações complementares e as normas de execução 

pertinentes à licitação. 

§ 3o  Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento 

da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega 

do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a 

cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança. 

§ 4o  Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com 

prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da 

proposta, poderão ser dispensadas:                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994) 



I - o disposto no inciso XI deste artigo;                       (Incluído pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste 

artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do 

adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze 

dias.                      (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5º  A Administração Pública poderá, nos 

editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um p

ercentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistem

aprisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma 

estabelecida em regulamento.                (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 

por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 

dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 

ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 



§ 4o  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar das fases subseqüentes. 

Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-

se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às 

exigências dos órgãos competentes. 

§ 1o  Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda 

estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. 

§ 2o  O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em 

virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 

brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do 

efetivo pagamento.                        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes 

àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

§ 4o  Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por 

licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames conseqüentes dos 

mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à 

operação final de venda. 

§ 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de 

bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de 

agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral 

de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as 

condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados 

internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e 

procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além 

do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a 

obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o 

princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 

órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 



imediatamente superior.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

§ 6o  As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local 

de destino. 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação 

dos concorrentes, e sua apreciação; 

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, 

contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou 

após sua denegação; 

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 

habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 

tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos; 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 

edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por 

órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro 

de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital; 

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 

adjudicação do objeto da licitação. 

§ 1o  A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação 

e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, 



do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 

pela Comissão. 

§ 2o  Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes 

presentes e pela Comissão. 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

§ 4o  O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 

concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.                       (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o  Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e 

abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

§ 6o  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração 

os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade entre os licitantes. 

§ 2o  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no 

edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

§ 3o  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 



insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que 

incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer 

natureza.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão 

de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os 

tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e 

de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 

modalidade concurso:                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e 

ofertar o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso.                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido 

o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 

vedado qualquer outro processo. 



§ 3o  No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os licitantes 

considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos 

preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério 

previsto no parágrafo anterior.                           (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

§ 4o  Para contratação de bens e serviços de informática, a administração 

observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo  2o e adotando 

obrigatoriamento o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de 

outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 

Executivo.                          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o  É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste 

artigo. 

§ 6o  Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas 

propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na 

licitação.                   (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 

utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 

intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 

particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos 

básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 

anterior.                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte 

procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará 

o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 

exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a 

avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios 

pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 



objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a 

experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo 

metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados 

nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para 

a sua execução; 

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura 

das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização 

mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das 

condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos 

orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo 

como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os 

licitantes que obtiveram a valorização mínima; 

III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico 

será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de 

classificação, até a consecução de acordo para a contratação; 

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que 

não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização 

mínima estabelecida para a proposta técnica. 

§ 2o  Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente 

ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente 

explicitado no instrumento convocatório: 

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de 

acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 

II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média 

ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com 

os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 

§ 3o  Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão 

ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada 

da maior autoridade da Administração promotora constante do ato 



convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de 

serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia 

nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas 

de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 

soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas 

sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente 

mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na 

conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. 

§ 4º (Vetado).   (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for 

adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a 

Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 

elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar 

suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da 

licitação. 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 

os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório 

da licitação.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras 

e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:                     (Incluído pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 



a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela administração, ou                         (Incluído pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração.                      (Incluído pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que 

se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 

56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta.                       (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 

oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 

convite, a redução deste prazo para três dias úteis.                       (Incluído pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 desta Lei. 

§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado 

o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 



§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

§ 4o  O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 

procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

Art. 50.  A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da 

ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao 

procedimento licitatório, sob pena de nulidade. 

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 

alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por 

comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo 

menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 

§ 1o  No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas 

pequenas unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal 

disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela 

autoridade competente. 

§ 2o  A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais 

legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de 

equipamentos. 

§ 3o  Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente 

por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 

reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

§ 4o  A investidura dos membros das Comissões permanentes não 

excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros 

para a mesma comissão no período subseqüente. 



§ 5o  No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão 

especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido 

conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. 

Art. 52.  O concurso a que se refere o § 4o do art. 22 desta Lei deve ser 

precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local 

indicado no edital. 

§ 1o  O regulamento deverá indicar: 

I - a qualificação exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 

III - as condições de realização do concurso e os prêmios a serem 

concedidos. 

§ 2o  Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a 

Administração a executá-lo quando julgar conveniente. 

Art. 53.  O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor 

designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação 

pertinente. 

§ 1o  Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela 

Administração para fixação do preço mínimo de arrematação. 

§ 2o  Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual 

estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura 

da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao 

arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado 

no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o 

valor já recolhido. 

§ 3o  Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser 

feito em até vinte e quatro horas.                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 



§ 4o  O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no 

município em que se realizará.                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

Capítulo III 

DOS CONTRATOS 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se 

pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições 

para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos 

da licitação e da proposta a que se vinculam. 

§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de 

licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva 

proposta. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, 

de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 



V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis 

e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 

casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

§ 1º (Vetado).                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas 

físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá 

constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da 

Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no 

§ 6o do art. 32 desta Lei. 

§ 3o  No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade 

comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos 



da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo 

o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia 

nas contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia:                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda;                     (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia;                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

III - fiança bancária.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

8.6.94) 

§ 2o  A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco 

por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas 

condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3odeste 

artigo.                         (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através 

de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de 

garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por 

cento do valor do contrato.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

§ 4o  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 



§ 5o  Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela 

Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia 

deverá ser acrescido o valor desses bens. 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver 

interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato 

convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta meses;                      (Redação dada pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 

III - (Vetado).                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de 

informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e 

oito) meses após o início da vigência do contrato. 

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, 

cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso 

haja interesse da administração.                        (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010) 

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 



II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 

contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 

limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis. 

§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante 

autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput 

deste artigo poderá ser prorrogado por até doze 

meses.                            (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta 

Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 

79 desta Lei; 



III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 

imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 

necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 

contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

§ 1o  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado. 

§ 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-

financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 

contratual. 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 

retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria 

produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de 

indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela 

for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que 

não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 

causa. 

Seção II 
Da Formalização dos Contratos 

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições 

interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e 

registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 

imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 

tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 



Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 

Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim 

entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. 

Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do 

processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 

contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de 

seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 

data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 

disposto no art. 26 desta Lei.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência 

e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 

preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato 

convocatório da licitação. 

§ 2o  Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de 

compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis 

aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta 

Lei.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas 

gerais, no que couber: 



I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder 

Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, 

predominantemente, por norma de direito privado; 

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de 

serviço público. 

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição 

prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu 

valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência 

técnica. 

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do 

contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a 

obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos 

devidos. 

Art. 64.  A Administração convocará regularmente o interessado para 

assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1o  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

§ 2o  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 



§ 3o  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos. 

Seção III 
Da Alteração dos Contratos 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 

vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 

fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 



fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços 

ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 

limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:                     (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 1998) 

I - (VETADO)                        (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes.                       (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3o  Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários 

para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 

respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo. 

§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já 

houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser 

pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 

bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 

data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 



contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 

caso. 

§ 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, 

o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

§ 7o (VETADO) 

§ 8o  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem 

como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 

valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados 

por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

Seção IV  
Da Execução dos Contratos 

Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

Art. 66-A.  As empresas enquadradas no inciso V do § 2o e no inciso II do § 

5o do art. 3o desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do 

contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação.                     (Incluído pela Lei nº 13.146, de 

2015)   (Vigência) 

Parágrafo único.  Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos 

requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de 

trabalho.                       (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da Administração especialmente designado, permitida a 



contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 

a essa atribuição. 

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§ 2o  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, 

no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

Art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1o  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato 

ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante 

o Registro de Imóveis.                     (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 2o  A Administração Pública responde solidariamente com o contratado 

pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos 



termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991.                     (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 3º (Vetado).                      (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 

serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 

Administração. 

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e conseqüente aceitação. 

§ 1o  Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o 

recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante 

recibo. 

§ 2o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 

civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 



perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato. 

§ 3o  O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não 

poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, 

devidamente justificados e previstos no edital. 

§ 4o  Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se 

refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos 

prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à 

Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes 

casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 

II - serviços profissionais; 

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", 

desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e 

instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será feito 

mediante recibo. 

Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou 

de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas 

técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta 

do contratado. 

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 

fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos 



Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 

forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 



XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 

destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis.                        (Incluído pela Lei nº 9.854, de 

1999) 



Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

IV - (Vetado).                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 

anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

§ 3º (Vetado).                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 4º (Vetado).                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as 

seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 



I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, 

na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, 

e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração. 

§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a 

critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 

execução direta ou indireta. 

§ 2o  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, 

manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de 

serviços essenciais. 

§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de 

autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à 

Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Capítulo IV 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 81.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 



Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes 

convocados nos termos do art. 64, § 2o desta Lei, que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 

inclusive quanto ao prazo e preço. 

Art. 82.  Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo 

com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação 

sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

Art. 83.  Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, 

sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções 

penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

Art. 84.  Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que 

exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 

emprego público. 

§ 1o  Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce 

cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além 

das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais 

entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público. 

§ 2o  A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos 

crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de 

função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade 

controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público. 

Art. 85.  As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e 

aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e 

respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 



fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou 

indireto. 

Seção II 
Das Sanções Administrativas 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta 

Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 



ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme 

o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.                (Vide art 109 inciso III) 

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão 

também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

Seção III 
Dos Crimes e das Penas 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 

ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: 



Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se 

da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder 

Público. 

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o 

intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação 

do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 

contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 

vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante 

a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 

contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de 

sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta 

Lei:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.                        (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena o contratado que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém 

vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou 

prorrogações contratuais. 



Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 

licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 95.  Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de 

licitar, em razão da vantagem oferecida. 

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada 

para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 

deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta 

ou a execução do contrato: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 



Art. 97.  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou 

profissional declarado inidôneo: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, 

venha a licitar ou a contratar com a Administração. 

Art. 98.  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer 

interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 

suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no 

pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, 

cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 

potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o  Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% 

(dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 

licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

§ 2o  O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à 

Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 

Seção IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial 

Art. 100.  Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública 

incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 

Art. 101.  Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a 

iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o 

fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. 



Parágrafo único.  Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade 

reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 102.  Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os 

magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os 

titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos 

Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, remeterão ao 

Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da 

denúncia. 

Art. 103.  Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta 

não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto 

nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal. 

Art. 104.  Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 

(dez) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu 

interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, 

em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda 

produzir. 

Art. 105.  Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas 

as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, 

sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para alegações finais. 

Art. 106.  Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas, terá o juiz 10 (dez) dias para proferir a sentença. 

Art. 107.  Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 

(cinco) dias. 

Art. 108.  No processamento e julgamento das infrações penais definidas 

nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, 

aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de 

Execução Penal. 



Capítulo V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 

alteração ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta 

Lei;                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou 

Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 

87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

§ 1o  A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", 

deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 

III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato 

em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata. 



§ 2o  O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

suspensiva aos demais recursos. 

§ 3o  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

§ 5o  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 

reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 

vista franqueada ao interessado. 

§ 6o  Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta 

convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste 

artigo serão de dois dias úteis.                         (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 

em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

Art. 111.  A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber 

projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos 



patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o 

previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. 

Parágrafo único.  Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter 

tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o 

fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 

pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte 

físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

Art. 112.  Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade 

pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, 

responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. 

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos 

do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou 

entidades dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela Lei nº 11.107, 

de 2005) 

§ 2o É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e 

da execução do contrato.                       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 

instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 

competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados 

da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e 

regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem 

prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 

§ 1o  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 

representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de 

controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do 

disposto neste artigo. 

§ 2o  Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de 

controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente 

anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já 



publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada 

à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes 

forem determinadas.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 114.  O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de 

licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação 

recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. 

§ 1o  A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante 

proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. 

§ 2o  Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei 

relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à 

analise da documentação. 

Art. 115.  Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas 

aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das 

licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta 

Lei. 

Parágrafo único.  As normas a que se refere este artigo, após aprovação 

da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial. 

Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por 

órgãos e entidades da Administração. 

§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 

competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execução; 



IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 

conclusão das etapas ou fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação 

de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 

devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 

sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

§ 2o  Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 

mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 

§ 3o  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com 

o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 

ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 

parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 

mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela 

entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do 

sistema de controle interno da Administração Pública; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 

atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, 

práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas 

contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o 

inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais 

básicas; 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 

pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 

sistema de controle interno. 



§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão 

obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 

financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou 

em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 

aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 

verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5o  As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 

obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 

exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 

específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 

§ 6o  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 

acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração 

de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

Art. 117.  As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se 

pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas. 

Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 

administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e 

contratos ao disposto nesta Lei. 

Art. 119.  As sociedades de economia mista, empresas e fundações 

públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e 

pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios 

devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei. 

Parágrafo único.  Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito 

da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a 



que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, 

deverão ser publicados na imprensa oficial. 

Art. 120.  Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos 

pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, 

observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no 

período.                      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 121.  O disposto nesta Lei não se aplica às licitações instauradas e aos 

contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art. 

57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inciso XV do art. 78, bem assim o 

disposto no "caput" do art. 5o, com relação ao pagamento das obrigações na 

ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias 

contados da vigência desta Lei, separadamente para as obrigações relativas 

aos contratos regidos por legislação anterior à Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Parágrafo único.  Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União 

continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de 

setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações de crédito 

interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do 

Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se 

esta Lei, no que couber. 

Art. 122.  Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento 

licitatório específico, a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Art. 123.  Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições 

sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios 

básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica. 

Art. 124.  Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou 

concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem 

com a legislação específica sobre o assunto.                      (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 



Parágrafo único.  As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2o do art. 

7o serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços com execução 

prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da 

Administração Pública concedente.                        (Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Art. 125.  Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.                      (Renumerado por força do disposto no art. 3º da Lei 

nº 8.883, de 1994) 

Art. 126.  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 

os Decretos-leis nos 2.300, de 21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho 

de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no8.220, de 4 de setembro 

de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966.(Renumerado 

por força do disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994) 

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Independência e 105o da República. 

ITAMAR FRANCO 

Rubens Ricupero 

Romildo Canhim 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.6.1993 e republicado em 

6.7.1994 e retificado em de 6.7.1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1  - Pregão Presencial 
 

DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000. 

 

Aprova o Regulamento para a 

modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto na 

Medida Provisória nº 2.026-3, de 28 de julho de 2000, 

        DECRETA: 

        Art. 1º  Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II a este Decreto, o 

Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para a 

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União. 

        Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime deste Decreto, além dos 

órgãos da Administração Federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

        Art. 2º  Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada 

por este Decreto. 

        Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 8 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Martus Tavares 



Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.8.2000 

ANEXO I 

REGULAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO 

        Art. 1º  Este Regulamento estabelece normas e procedimentos relativos à 

licitação na modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado. 

        Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime deste Regulamento, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

entidades controladas direta e indiretamente pela União. 

        Art. 2º  Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio 

de propostas de preços escritas e lances verbais. 

        Art. 3º  Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e 

serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na 

modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa 

entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. 

        § 1º  Dependerá de regulamentação específica a utilização de recursos 

eletrônicos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação na 

modalidade de pregão. 

        § 2o  Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por 

meio de especificações usuais praticadas no mercado. (Redação dada pelo 

Decreto nº 7.174, de 2010) 

        § 3o  Os bens e serviços de informática e automação adquiridos nesta 

modalidade deverão observar o disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 

outubro de 1991, e a regulamentação específica. (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.174, de 2010) 



        § 4o  Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo 

anterior, o produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, de que trata o art. 4o da Lei 

no 8.248, de 1991, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério 

da Ciência e Tecnologia. (Incluído pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

        § 5o  Alternativamente ao disposto no § 4o, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a 

conformidade do produto com o requisito referido no § 3o." (Incluído pelo 

Decreto nº 3.693, de 2000) 

        Art. 4º  A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada 

aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios 

correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das 

propostas. 

        Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

        Art. 5º  A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações 

de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 

alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da Administração. 

        Art. 6º  Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão 

têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido 

neste Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 

        Art. 7º  À autoridade competente, designada de acordo com as atribuições 

previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 



        I - determinar a abertura de licitação; 

        II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 

        III - decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e 

        IV - homologar o resultado da licitação e promover a celebração do 

contrato. 

        Parágrafo único.  Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que 

tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição. 

        Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

        I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 

frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida 

no termo de referência; 

        II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a 

definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do 

contrato; 

        III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito 

da Administração, deverá: 

        a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 

forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado 

pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as 

especificações praticadas no mercado; 

        b) justificar a necessidade da aquisição; 



        c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de 

habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais 

condições essenciais para o fornecimento; e 

        d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de 

apoio; 

        IV - constarão dos autos a motivação de cada um dos atos especificados 

no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 

estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma físico-

financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e 

        V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço, observados 

os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 

definidas no edital. 

        Art. 9º  As atribuições do pregoeiro incluem: 

        I - o credenciamento dos interessados; 

        II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 

documentação de habilitação; 

        III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 

classificação dos proponentes; 

        IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

proposta ou do lance de menor preço; 

        V - a adjudicação da proposta de menor preço; 

        VI - a elaboração de ata; 

        VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 



        VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

        IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

        Art. 10.  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por 

servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, 

preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da 

entidade promotora do pregão, para prestar a necessária assistência ao 

pregoeiro. 

        Parágrafo único.  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 

pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por 

militares. 

        Art. 11.  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

        I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação 

de aviso em função dos seguintes limites: 

        a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais): 

        1. Diário Oficial da União; e 

        2. meio eletrônico, na Internet; 

        b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais) até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais): (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

        1. Diário Oficial da União; 

        2. meio eletrônico, na Internet; e 

        3. jornal de grande circulação local; 



        c) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 

2000) 

        1. Diário Oficial da União; 

        2. meio eletrônico, na Internet; e 

        3. jornal de grande circulação regional ou nacional; 

        d) em se tratando de órgão ou entidade integrante do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG, a íntegra do edital deverá estar disponível em meio eletrônico, 

na Internet, no site www.comprasnet.gov.br, independentemente do valor 

estimado; (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

        II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do 

objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser 

lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública 

do pregão; 

        III - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da 

publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas; 

        IV - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes 

para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame; 

        V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação; 

        VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e 



aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço; 

        VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 

preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas; 

        VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes; 

        IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de 

forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

        X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 

ordenação das propostas; (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

        XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

        XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, 

o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

        XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou nos dados cadastrais 

da Administração, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a 

documentação atualizada e regularizada na própria sessão; 



        XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

        XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor 

e a ele adjudicado o objeto do certame; 

        XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

        XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da 

sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os 

interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis; 

        XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

        XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

        XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para 

determinar a contratação; 

        XXI - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

        XXII - quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no 

ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a 

ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos 

XV e XVI deste artigo; 



        XXIII - se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, 

injustificadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII; (Redação 

dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

        XXIV - o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro 

não estiver fixado no edital. 

        Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão. 

        § 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

        § 2º  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

        Art. 13.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação prevista na legislação geral para a Administração, relativa à: 

        I - habilitação jurídica; 

        II - qualificação técnica; 

        III - qualificação econômico-financeira; 

        IV - regularidade fiscal; e 

        V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e 

na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

        Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos 

incisos I, III e IV deste artigo deverá ser substituída pelo registro cadastral do 

SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangido pelo referido 

Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos 

previstos na legislação geral. 



        Art. 14.  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 

o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

        Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital 

e no contrato e das demais cominações legais. 

        Art. 15.  É vedada a exigência de: 

        I - garantia de proposta; 

        II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação 

no certame; e 

        III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, 

quando for o caso. 

        Art. 16.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 

licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 

tradutor juramentado. 

        Parágrafo único.  O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado 

no País, com poderes para receber citação, intimação e responder 

administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de 

mandato com os documentos de habilitação. 



        Art. 17.  Quando permitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

        I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorciadas perante a União; 

        II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 

        III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da 

capacidade técnica das empresas consorciadas; 

        IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das 

empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital, nas 

mesmas condições estipuladas no SICAF; 

        V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, 

de mais de um consórcio ou isoladamente; 

        VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas 

obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do 

contrato; e 

        VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 

I deste artigo. 

        Parágrafo único.  Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida 

a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido 

no inciso I deste artigo. 

        Art. 18.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá 

revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 



tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

        § 1º  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

        § 2º  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

contrato. 

        Art. 19.  Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de 

recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no 

exercício financeiro em curso. 

        Art. 20.  A União publicará, no Diário Oficial da União, o extrato dos 

contratos celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

        Parágrafo único.  O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o 

servidor responsável a sanção administrativa. 

        Art. 21.  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 

eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

        I - justificativa da contratação; 

        II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, 

se for o caso; 

        III - planilhas de custo; 

        IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas 

rubricas; 

        V -  autorização de abertura da licitação; 



        VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

        VII - parecer jurídico; 

        VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

        IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o 

caso; 

        X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que a instruírem; 

        XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e 

        XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do 

certame, conforme o caso. 

        Art. 22.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

ANEXO II 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

(Revogado pelo Decreto nº 7.174, de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 – Pregão Eletrônico 
 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 

Regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.520, 

de 17 de julho de 2002, 

        DECRETA: 

        Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo 

com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, 

destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e 

submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto. 

        Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos 

órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União. 

        Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do 

tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema 

que promova a comunicação pela internet. 

        § 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais do mercado. 



        § 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos 

que permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a 

execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 

definidas no edital. 

        § 3o  O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e 

de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do 

certame. 

        § 4o  O pregão, na forma eletrônica ,será conduzido pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para os 

órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

        § 5o  A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o 

uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante celebração de termo de 

adesão. 

        Art. 3o  Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do 

sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o 

pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do 

pregão na forma eletrônica. 

        § 1o  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação 

e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

        § 2o  No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o 

credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 

registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

 SICAF. 



        § 3o  A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação 

do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

        § 4o  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

        § 5o  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

        § 6o  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

        Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 

obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma 

eletrônica. 

        § 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

        § 2o  Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas 

no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades 

gestoras integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de 

cotação eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. 

        Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 

básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 

do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

competitividade e proporcionalidade. 



        Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

        Art. 6o  A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se 

aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações 

imobiliárias e alienações em geral. 

        Art. 7o  Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

        Art. 8o  À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas 

no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

        I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do 

pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; 

        II - indicar o provedor do sistema; 

        III - determinar a abertura do processo licitatório; 

        IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 

decisão; 

        V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

        VI - homologar o resultado da licitação; e 

        VII - celebrar o contrato. 

        Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será 

observado o seguinte: 

        I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com 

indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas 



especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 

frustrem a competição ou sua realização; 

        II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

        III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

        IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das 

propostas; 

        V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, 

inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas 

particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução 

do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e 

        VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

        § 1o  A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos 

II e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem como 

quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma 

físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. 

        § 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de 

orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor 

estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado 

e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, 

prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

        Art. 10.  As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair 

nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou 

entidade integrante do SISG. 

        § 1o  A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por 

servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, 



pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade 

promotora da licitação. 

        § 2o  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 

membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 

        § 3o  A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, 

poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para 

licitação específica. 

        § 4o  Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar 

que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 

competente. 

        Art. 11.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 

        I - coordenar o processo licitatório; 

        II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 

apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 

        III - conduzir a sessão pública na internet; 

        IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos 

no instrumento convocatório; 

        V - dirigir a etapa de lances; 

        VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 

        VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

        VIII - indicar o vencedor do certame; 

        IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

        X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 



        XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 

        Art. 12.  Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o 

pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 

        Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 

eletrônica: 

        I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou 

entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, que tenham celebrado termo de adesão; 

        II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, 

via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

        III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

        IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão; 

        V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso; 

        VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para 

participar do pregão na forma eletrônica; e 



        VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 

acesso por interesse próprio. 

        Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave 

de identificação e senha suspensas automaticamente. 

        Art. 14.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa: 

        I - à habilitação jurídica; 

        II - à qualificação técnica; 

        III - à qualificação econômico-financeira; 

        IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da 

seguridade social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

        V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, 

quando for o caso; e 

        VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993. 

        Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos 

incisos I, III, IV e V deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral 

no SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida pelo referido 

Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos 

previstos na legislação geral. 

        Art. 15.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 

licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 

traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

        Art. 16.  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, 

serão exigidos: 



        I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender 

às condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das 

consorciadas perante a União; 

        II - apresentação da documentação de habilitação especificada no 

instrumento convocatório por empresa consorciada; 

        III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 

        IV - demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices 

contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

        V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas 

obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do 

contrato; 

        VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 

formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no 

inciso I; e 

        VII - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

        Parágrafo único.  Fica impedida a participação de empresa consorciada, 

na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

        Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com 

a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados 

os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir 

indicados: 

        I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

        a) Diário Oficial da União; e 

        b) meio eletrônico, na internet; 



        II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

        a) Diário Oficial da União; 

        b) meio eletrônico, na internet; e 

        c) jornal de grande circulação local; 

        III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

        a) Diário Oficial da União; 

        b) meio eletrônico, na internet; e 

        c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

        § 1o  Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao 

sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio 

eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

        § 2o  O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do 

objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida 

a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão 

pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na 

forma eletrônica, será realizado por meio da internet. 

        § 3o  A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais 

da administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por 

autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

        § 4o  O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir 

da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. 

        § 5o  Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 



Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 

na documentação relativa ao certame. 

        § 6o  Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de 

preços, independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no 

inciso III. 

        Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na 

forma eletrônica. 

        § 1o  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela 

elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

        § 2o  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 

publicada nova data para realização do certame. 

        Art. 19.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no endereço indicado no edital. 

        Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

        Art. 21.  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes 

deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, 

se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da 

sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

        § 1o  A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha 

privativa do licitante. 



        § 2o  Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

        § 3o  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

        § 4o  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta anteriormente apresentada. 

        Art. 22.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet 

será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de 

acesso e senha. 

        § 1o  Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, 

devendo utilizar sua chave de acesso e senha. 

        § 2o  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 

edital. 

        § 3o  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

        § 4o  As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais 

anexos estarão disponíveis na internet. 

        § 5o  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o pregoeiro e os licitantes. 

        Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 

pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 



        Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase 

competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

        § 1o  No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente 

informado do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

        § 2o  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

        § 3o  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

        § 4o  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado primeiro. 

        § 5o  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

        § 6o  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

pregoeiro. 

        § 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

        § 8o  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 

pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

        § 9o  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 



        § 10.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de 

lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

        § 11.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e 

reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 

eletrônico utilizado para divulgação. 

        Art. 25.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital. 

        § 1o  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos 

documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios 

realizados por órgãos integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que 

aderirem ao SICAF. 

        § 2o  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de 

anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, 

após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

        § 3o  Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, 

deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos 

estabelecidos no edital. 

        § 4o  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do 

certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

        § 5o  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital. 



        § 6o  No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou 

o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá 

ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor. 

        § 7o  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro 

de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo 

total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para 

alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

        § 8o  Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de 

preços ficam submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei 

no 8.666, de 1993. 

        § 9o  Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

        Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 

sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três 

dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, 

que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

        § 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

        § 2o  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 



        § 3o  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

        Art. 27.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimento licitatório. 

        § 1o  Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo 

definido no edital. 

        § 2o  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será 

exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as 

quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 

ata de registro de preços. 

        § 3o  O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 

2o ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 

a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e 

feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

        § 4o  O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo 

disposição específica do edital. 

        Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de 

entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 



defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

        Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. 

        Art. 29.  A autoridade competente para aprovação do procedimento 

licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

        § 1o  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata 

de registro de preços. 

        § 2o  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

contrato. 

        Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes 

documentos: 

        I - justificativa da contratação; 

        II - termo de referência; 

        III - planilhas de custo, quando for o caso; 

        IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas 

rubricas; 

        V - autorização de abertura da licitação; 

        VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

        VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 



        VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta 

da ata de registro de preços, conforme o caso; 

        IX - parecer jurídico; 

        X - documentação exigida para a habilitação; 

        XI - ata contendo os seguintes registros: 

        a) licitantes participantes; 

        b) propostas apresentadas; 

        c) lances ofertados na ordem de classificação; 

        d) aceitabilidade da proposta de preço; 

        e) habilitação; e 

        f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 

        XII - comprovantes das publicações: 

        a) do aviso do edital; 

        b) do resultado da licitação; 

        c) do extrato do contrato; e 

        d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

        § 1o  O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema 

eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes 

dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, 

inclusive para comprovação e prestação de contas. 

        § 2o  Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, 

deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 



        § 3o  A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, 

imediatamente após o encerramento da sessão pública. 

        Art. 31.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá 

instruções complementares ao disposto neste Decreto. 

        Art. 32.  Este Decreto entra em vigor em 1o de julho de 2005. 

       Art. 33.  Fica revogado o Decreto no 3.697, de 21 de dezembro de 2000. 

        Brasília, de de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo Bernardo Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.6.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 – LEI ROUANET 

O que é a Lei Rouanet 

Principal mecanismo de fomento à Cultura do Brasil, a Lei Rouanet, como é 

conhecida a Lei 8.313/91, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac). O nome Rouanet remete a seu criador, o então secretário Nacional 

de Cultura, o diplomata Sérgio Paulo Rouanet. Para cumprir este objetivo, a lei 

estabelece as normativas de como o Governo Federal deve disponibilizar 

recursos para a realização de projetos artístico-culturais. A Lei foi concebida 

originalmente com três mecanismos: o Fundo Nacional da Cultura (FNC), o 

Incentivo Fiscal e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart). Este 

nunca foi implementado, enquanto o Incentivo Fiscal - também chamado de 

mecenato - prevaleceu e chega ser confundido com a própria Lei. 

(http://rouanet.cultura.gov.br/o-que-e/. Acesso em 30.11.2018) 

 

 

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991. 

Regulamento 

Mensagem de veto 

Restabelece princípios da Lei 

n° 7.505, de 2 de julho de 

1986, institui o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac) e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 

com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 



I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes 

da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e 

seus respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 

brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, 

fazer e viver da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e 

histórico brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores 

culturais de outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 

I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); 

II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); 

III - Incentivo a projetos culturais. 

§ 1o  Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a 

projetos culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles 

resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a 



público pagante, se cobrado ingresso.(Renumerado do parágrafo único pela 

Lei nº 11.646, de 2008) 

§ 2o  É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou 

outros decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou 

circuitos privados que estabeleçam limitações de acesso. (Incluído pela Lei nº 

11.646, de 2008) 

§ 3o  Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a 

projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente 

possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o 

disposto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, os 

projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do 

Pronac atenderão, pelo menos, um dos seguintes objetivos: 

I - incentivo à formação artística e cultural, mediante: 

a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no 

exterior, a autores, artistas e técnicos      brasileiros ou estrangeiros residentes 

no Brasil; 

b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas 

obras, filmes, espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais 

realizados no Brasil; 

c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, 

destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área 

da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos; 

II - fomento à produção cultural e artística, mediante: 

a) produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média 

metragem e filmes documentais, preservação do acervo cinematográfico bem 

assim de outras obras de reprodução videofonográfica de caráter 

cultural; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 



b) edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes; 

c) realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes 

cênicas, de música e de folclore; 

d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor 

cultural destinados a exposições públicas no País e no exterior; 

e) realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes 

cênicas ou congêneres; 

III - preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, 

mediante: 

a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e 

equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, 

bem como de suas coleções e acervos; 

b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, 

sítios e demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos; 

c) restauração de obras de artes e bens móveis e imóveis de reconhecido 

valor cultural; 

d) proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais; 

IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante: 

a) distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e 

artísticos; 

b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte e de 

seus vários segmentos; 

c) fornecimento de recursos para o FNC e para fundações culturais com 

fins específicos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de 

caráter cultural; 



V - apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante: 

a) realização de missões culturais no país e no exterior, inclusive através 

do fornecimento de passagens; 

b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais; 

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes 

pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio 

à Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

CAPÍTULO II 

Do Fundo Nacional da Cultura (FNC) 

Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n° 

7.505, de 2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da 

Cultura (FNC), com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos 

culturais compatíveis com as finalidades do Pronac e de: 

I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem 

aplicados na execução de projetos culturais e artísticos; 

II - favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem 

propostas culturais conjuntas, de enfoque regional; 

III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o 

aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da 

cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira; 

IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e 

histórico brasileiro; 

V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural 

e aos interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e 

quantitativos de atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter 

multiplicador dos projetos através de seus aspectos sócio-culturais e a 



priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade 

de desenvolvimento com recursos próprios. 

§ 1o  O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu 

titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os 

princípios estabelecidos nos arts. 1o e 3o. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 

1999) 

§ 2o  Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais 

após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de 

Estado da Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 3° Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados 

tecnicamente pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira 

à SEC/PR. 

§ 4° Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão 

peritos para análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de 

despesas com o deslocamento, quando houver, e respectivos pró-labore e 

ajuda de custos, conforme ficar definido no regulamento. 

§ 5° O Secretário da Cultura da Presidência da República designará a 

unidade da estrutura básica da SEC/PR que funcionará como secretaria 

executiva do FNC. 

§ 6o  Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de 

manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou 

locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades 

do Fundo. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 7° Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará uma avaliação final de 

forma a verificar a fiel aplicação dos recursos, observando as normas e 

procedimentos a serem definidos no regulamento desta lei, bem como a 

legislação em vigor. 



§ 8° As instituições públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC 

e executoras de projetos culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela 

SEC/PR, nos termos do parágrafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de 

três anos ao recebimento de novos recursos, ou enquanto a SEC/PR não 

proceder a reavaliação do parecer inicial. 

Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado 

de duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de 

empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e 

constituído dos seguintes recursos: 

I - recursos do Tesouro Nacional; 

II - doações, nos termos da legislação vigente; 

III - legados; 

IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 

organismos internacionais; 

V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o 

Capítulo IV e o presente capítulo desta lei; 

VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no 

presente capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa 

causa; 

VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos 

Regionais, a que se refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida 

na aplicação a respectiva origem geográfica regional; 

VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos 

e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização 

federal, deduzindo-se este valor do montante destinados aos 

prêmios; (Redação dada pela Lei nº 9.999, de 2000) 



IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, 

a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração 

que, no mínimo, lhes preserve o valor real; 

X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a 

legislação vigente sobre a matéria; 

XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, 

unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da 

Economia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas e procedimentos 

do Banco Central do Brasil; 

XII - saldos de exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes. 

Art. 6° O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada 

projeto, mediante comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa 

jurídica de direito público, da circunstância de dispor do montante 

remanescente ou estar habilitado à obtenção do respectivo financiamento, 

através de outra fonte devidamente identificada, exceto quanto aos recursos 

com destinação especificada na origem. 

§ 1° (Vetado) 

§ 2° Poderão ser considerados, para efeito de totalização do valor 

restante, bens e serviços oferecidos pelo proponente para implementação do 

projeto, a serem devidamente avaliados pela SEC/PR. 

Art. 7° A SEC/PR estimulará, através do FNC, a composição, por parte de 

instituições financeiras, de carteiras para financiamento de projetos culturais, 

que levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante critérios, normas, 

garantias e taxas de juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do 

Brasil. 

CAPÍTULO III 

Dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) 



Art. 8° Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento Cultural e 

Artístico (Ficart), sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 

caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos 

culturais e artísticos. 

Art. 9o  São considerados projetos culturais e artísticos, para fins de 

aplicação de recursos do FICART, além de outros que venham a ser 

declarados pelo Ministério da Cultura: (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 

1999) 

I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, 

fitas, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas; 

II - a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, 

canto, circo e demais atividades congêneres; 

III - a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, 

bem como de obras de referência e outras de cunho cultural; 

IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros 

ambientes destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de 

entidades com fins lucrativos; 

V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim 

consideradas pelo Ministério da Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 

1999) 

Art. 10. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, ouvida a SEC/PR, 

disciplinar a constituição, o funcionamento e a administração dos Ficart, 

observadas as disposições desta lei e as normas gerais aplicáveis aos fundos 

de investimento. 

Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a forma nominativa ou 

escritural, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei n° 6.385, de 

7 de dezembro de 1976. 

Art. 12. O titular das quotas de Ficart: 



I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os bens e direitos 

integrantes do patrimônio do fundo; 

II - não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou 

contratual, relativamente aos empreendimentos do fundo ou da instituição 

administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das 

quotas subscritas. 

Art. 13. A instituição administradora de Ficart compete: 

I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II - responder pessoalmente pela evicção de direito, na eventualidade da 

liquidação deste. 

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart ficam 

isentos do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como 

do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. (Vide Lei nº 8.894, 

de 1994) 

Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob 

qualquer forma, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à 

alíquota de vinte e cinco por cento. 

Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência na fonte de que trata este 

artigo, os rendimentos distribuídos a beneficiário pessoas jurídica tributada com 

base no lucro real, os quais deverão ser computados na declaração anual de 

rendimentos. 

Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas 

não tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes da 

alienação ou resgate de quotas dos Ficart, sujeitam-se à incidência do imposto 

sobre a renda, à mesma alíquota prevista para a tributação de rendimentos 

obtidos na alienação ou resgate de quotas de fundos mútuos de ações. 

§ 1° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de 

cessão ou resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, 



observadas as datas de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da 

legislação pertinente. 

§ 2° O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou 

cessão, sendo permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação 

com o lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de 

renda variável, dentro do mesmo exercício fiscal. 

§ 3° O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subseqüente àquele em que o ganho de capital foi auferido. 

§ 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem o caput deste 

artigo e o artigo anterior, quando auferidos por investidores residentes ou 

domiciliados no exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, 

nos termos da legislação aplicável a esta classe de contribuintes. 

Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente 

incide sobre os rendimentos decorrentes de      aplicações em Ficart que 

atendam a todos os requisitos previstos na presente lei e na respectiva 

regulamentação a ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por Ficart, 

que deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo de fundo, sujeitar-

se-ão à tributação prevista no artigo 43 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 

1988. 

CAPÍTULO IV 

Do Incentivo a Projetos Culturais 

Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União 

facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do 

Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio 

direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas 

jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos 

termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos 



critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 

1999) 

§ 1o  Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as 

quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, 

previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições 

estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma 

de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999) 

a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 

b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 2o  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão 

deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como 

despesa operacional.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)         

§ 3o  As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 

1o, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 

2001) 

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

c) música erudita ou instrumental; (Redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.228-1, de 2001) 

d) exposições de artes visuais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.228-1, de 2001) 

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos 

públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de 

equipamentos para a manutenção desses acervos; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)        



f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e 

média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (Incluída 

pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Incluída pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão 

funcionar também como centros culturais comunitários, em Municípios com 

menos de 100.000 (cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº 11.646, de 2008) 

Art. 19.  Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao 

Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do 

orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do 

PRONAC. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 1o  O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha 

aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias. (Redação dada pela Lei nº 

9.874, de 1999) 

§ 2o  Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de 

reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 

sessenta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

(…) 

§ 6° A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial 

contendo o título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o 

valor autorizado para obtenção de doação ou patrocínio e o prazo de validade 

da autorização. 

§ 7o  O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o 

montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia 

fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por 

beneficiário. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 



§ 8o  Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-

concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de 

recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e 

pela disponibilidade do valor absoluto anual de renúncia fiscal. (Incluído pela 

Lei nº 9.874, 1999) 

Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante 

sua execução, acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber 

a delegação destas atribuições. 

§ 1° A SEC/PR, após o término da execução dos projetos previstos neste 

artigo, deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação 

correta dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo 

prazo de até três anos. 

§ 2o  Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de 

reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 

sessenta dias.(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 3° O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre 

as contas do Presidente da República análise relativa a avaliação de que trata 

este artigo. 

Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este 

Capítulo deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os aportes 

financeiros realizados e recebidos, bem como as entidades captadoras efetuar 

a comprovação de sua aplicação. 

Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser 

objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. 

Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se: 

I - (Vetado) 



II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional 

ou a cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu 

patrimônio, sem a transferência de domínio, para a realização, por outra 

pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa 

prevista no art. 3° desta lei. 

§ 1o  Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de 

qualquer vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que 

efetuar. 

§ 2o  As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao 

recolhimento do Imposto sobre a Renda na fonte. 

Art. 24.  Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a doações, nos termos 

do regulamento: 

I - distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-

cultural por pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais; 

II - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de 

conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse 

legítima, tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes 

disposições: 

a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - 

IBPC, das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e 

orçamentos de que trata este inciso; 

b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de 

execução das obras; 

c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente 

realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo 

com os projetos aprovados. 



Art. 25.  Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou 

pessoas jurídicas, de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão 

desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos 

de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e 

métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para 

propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos bens 

de valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes 

segmentos: 

I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; 

II - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e 

congêneres; 

III - literatura, inclusive obras de referência; 

IV - música; 

V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 

congêneres; 

VI - folclore e artesanato; 

VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, 

bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; 

VIII - humanidades; e 

IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial. 

Parágrafo único.  Os projetos culturais relacionados com os segmentos do 

inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções 

independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não 

comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão. (Redação dada pela 

Lei nº 9.874, de 1999) 



Art. 26.  O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na 

declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em 

favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, 

tendo como base os seguintes percentuais: (Vide arts. 5º e 6º, Inciso II da Lei 

nº 9.532 de, 1997) 

I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta 

por cento dos patrocínios; 

II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 

quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios. 

§ 1o  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as 

doações e patrocínios como despesa operacional. 

§ 2o  O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será 

fixado anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual 

da renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real. 

§ 3o  Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem 

outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a 

entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 4o  (VETADO) 

§ 5o  O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de preservação do valor 

real das contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este 

Capítulo. 

Art. 27.  A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou 

instituição vinculada ao agente. 

§ 1o  Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 



a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, 

administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos doze 

meses anteriores; 

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os 

dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, 

acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, 

nos termos da alínea anterior; 

c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio. 

§ 2o  Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins 

lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente 

constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor. (Redação 

dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

Art. 28.  Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta Lei poderá ser 

feita através de qualquer tipo de intermediação. 

Parágrafo único.  A contratação de serviços necessários à elaboração de 

projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como a 

captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza 

cultural, não configura a intermediação referida neste artigo. (Redação dada 

pela Lei nº 9.874, de 1999) 

Art. 29.  Os recursos provenientes de doações ou patrocínios deverão ser 

depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do 

beneficiário, e a respectiva prestação de contas deverá ser feita nos termos do 

regulamento da presente Lei. 

Parágrafo único.  Não serão consideradas, para fins de comprovação do 

incentivo, as contribuições em relação às quais não se observe esta 

determinação. 

Art. 30.  As infrações aos dispositivos deste capítulo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento do 



valor atualizado do Imposto sobre a Renda devido em relação a cada exercício 

financeiro, além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação 

que rege a espécie. 

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente 

responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou 

jurídica propositora do projeto. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 

9.874, de 1999) 

§ 2o  A existência de pendências ou irregularidades na execução de 

projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou 

concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.(Incluído pela Lei nº 

9.874, de 1999) 

§ 3o  Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, 

cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 9.874, de 1999) 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31.  Com a finalidade de garantir a participação comunitária, a 

representação de artista e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a 

organização nacional sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a 

institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados, e 

nos Municípios. 

Art. 31-A.  Para os efeitos desta Lei, ficam reconhecidos como 

manifestação cultural a música gospel e os eventos a ela relacionados, exceto 

aqueles promovidos por igrejas. (Incluída pela Lei nº 12.590, de 2011) 

Art. 32.  Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - 

CNIC, com a seguinte composição: 

I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; 

II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; 



III - o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de 

Cultura das Unidades Federadas; 

IV - um representante do empresariado brasileiro; 

V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e 

artísticos de âmbito nacional. 

§ 1o  A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste 

artigo que, para fins de desempate terá o voto de qualidade. 

§ 2o  Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se 

referem os incisos IV e V deste artigo, assim como a competência da CNIC, 

serão estipulados e definidos pelo regulamento desta Lei. 

Art. 33.  A SEC/PR, com a finalidade de estimular e valorizar a arte e a 

cultura, estabelecerá um sistema de premiação anual que reconheça as 

contribuições mais significativas para a área: 

I - de artistas ou grupos de artistas brasileiros ou residentes no Brasil, pelo 

conjunto de sua obra ou por obras individuais; 

II - de profissionais da área do patrimônio cultural; 

III - de estudiosos e autores na interpretação crítica da cultura nacional, 

através de ensaios, estudos e pesquisas. 

Art. 34.  Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural, cujo estatuto será 

aprovado por Decreto do Poder Executivo, sendo que as distinções serão 

concedidas pelo Presidente da República, em ato solene, a pessoas que, por 

sua atuação profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, 

mereçam reconhecimento. (Regulamento) 

Art. 35.  Os recursos destinados ao então Fundo de Promoção Cultural, 

nos termos do art. 1o, § 6o, da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, serão 

recolhidos ao Tesouro Nacional para aplicação pelo FNC, observada a sua 

finalidade. 



Art. 36.  O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, 

Fazenda e Planejamento, no exercício de suas atribuições específicas, 

fiscalizará a efetiva execução desta Lei, no que se refere à aplicação de 

incentivos fiscais nela previstos. 

Art. 37.  O Poder Executivo a fim de atender o disposto no art. 26, § 2o, 

desta Lei, adequando-o às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

enviará, no prazo de 30 dias, Mensagem ao Congresso Nacional, 

estabelecendo o total da renúncia fiscal e correspondente cancelamento de 

despesas orçamentárias. 

Art. 38.  Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de 

desvio de objeto, será aplicada, ao doador e ao beneficiário, multa 

correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente. 

Art. 39.  Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis meses e 

multa de vinte por cento do valor do projeto, qualquer discriminação de 

natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de atividade 

intelectual e artística, de consciência ou crença, no andamento dos projetos a 

que se refere esta Lei. 

Art. 40.  Constitui crime, punível com reclusão de dois a seis meses e 

multa de vinte por cento do valor do projeto, obter redução do imposto de renda 

utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta Lei. 

§ 1o  No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime o acionista 

controlador e os administradores que para ele tenham concorrido. 

§ 2o  Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou 

valores em função desta Lei, deixa de promover, sem justa causa, atividade 

cultural objeto do incentivo. 

Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, Regulamentará a 

presente lei. 

Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da 

República. 

FERNANDO COLLOR 

Jarbas Passarinho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.12.1991  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 - REGULAMENTO DA LEI ROUANET 
 

DECRETO Nº 5.761, DE 27 DE ABRIL DE 2006. 

 

Regulamenta a Lei no 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, estabelece 

sistemática de execução do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC 

e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 

disposto na Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 1o  O Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC desenvolver-

se-á mediante a realização de programas, projetos e ações culturais que 

concretizem os princípios da Constituição, em especial seus arts. 215 e 216, e 

que atendam às finalidades previstas no art. 1o e a pelo menos um dos 

objetivos indicados no art. 3o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991. 

        Art. 2o  Na execução do PRONAC, serão apoiados programas, projetos e 

ações culturais destinados às seguintes finalidades: 

        I - valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas 

de expressão; 

        II - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades 

que compõem a sociedade brasileira; 



        III - viabilizar a expressão cultural de todas as regiões do País e sua 

difusão em escala nacional; 

        IV - promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural 

brasileiro em sua dimensão material e imaterial; 

        V - incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção 

dos bens culturais; 

        VI - fomentar atividades culturais afirmativas que busquem erradicar todas 

as formas de discriminação e preconceito; 

        VII - desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias 

produtivas e os arranjos produtivos locais que formam a economia da cultura; 

        VIII - apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental; 

        IX - impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento de recursos humanos 

para a produção e a difusão cultural; 

        X - promover a difusão e a valorização das expressões culturais 

brasileiras no exterior, assim como o intercâmbio cultural com outros países; 

        XI - estimular ações com vistas a valorizar artistas, mestres de culturas 

tradicionais, técnicos e estudiosos da cultura brasileira; 

        XII - contribuir para a implementação do Plano Nacional de Cultura e das 

políticas de cultura do Governo Federal; e 

        XIII - apoiar atividades com outras finalidades compatíveis com os 

princípios constitucionais e os objetivos preconizados pela Lei no 8.313, de 

1991, assim consideradas pelo Ministro de Estado da Cultura. 

        Art. 3o  A execução do PRONAC deverá obedecer às normas, diretrizes e 

metas estabelecidas em seu plano anual, que deverá estar de acordo com 

plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



        Parágrafo único.  O plano anual de que trata este artigo será elaborado 

pelo Ministério da Cultura, que o publicará até o dia 30 de novembro do ano 

anterior àquele em que vigorará, de acordo com o disposto na Lei no 8.313, de 

1991, e neste Decreto, observadas as diretrizes e metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Cultura. 

        Art. 4o  Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 

        I - proponente: as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, públicas ou 

privadas, com atuação na área cultural, que proponham programas, projetos e 

ações culturais ao Ministério da Cultura; 

        II - beneficiário: o proponente de programa, projeto ou ação cultural 

favorecido pelo PRONAC; 

        III - incentivador: o contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

qualquer natureza, pessoa física ou jurídica, que efetua doação ou patrocínio 

em favor de programas, projetos e ações culturais aprovados pelo Ministério da 

Cultura, com vistas a incentivos fiscais, conforme estabelecido na Lei no 8.313, 

de 1991; 

        IV - doação: a transferência definitiva e irreversível de numerário ou bens 

em favor de proponente, pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, cujo 

programa, projeto ou ação cultural tenha sido aprovado pelo Ministério da 

Cultura; 

        V - patrocínio: a transferência definitiva e irreversível de numerário ou 

serviços, com finalidade promocional, a cobertura de gastos ou a utilização de 

bens móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, para 

a realização de programa, projeto ou ação cultural que tenha sido aprovado 

pelo Ministério da Cultura; 

        VI - pessoa jurídica de natureza cultural: pessoa jurídica, pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo disponha 

expressamente sobre sua finalidade cultural; e 



        VII - produção cultural-educativa de caráter não comercial: aquela 

realizada por empresa de rádio e televisão pública ou estatal. 

        Art. 5o  O Ministério da Cultura poderá escolher, mediante processo 

público de seleção, os programas, projetos e ações culturais a serem 

financiados pelos mecanismos definidos no art. 2o da Lei no 8.313, de 1991, 

podendo designar comitês técnicos para essa finalidade. 

        § 1o  O montante dos recursos destinados aos processos públicos de 

seleção e a sua respectiva distribuição serão definidos em portaria do 

Ministério da Cultura, que será publicada no Diário Oficial da União, observado 

o estabelecido no plano anual do PRONAC. 

        § 2o  As empresas patrocinadoras interessadas em aderir aos processos 

seletivos promovidos pelo Ministério da Cultura deverão informar, previamente, 

o volume de recursos que pretendem investir, bem como sua área de interesse, 

respeitados o montante e a distribuição dos recursos definidas pelo Ministério 

da Cultura. 

        § 3o  A promoção de processos públicos para seleção de projetos 

realizada, de forma independente, por empresas patrocinadoras deverá ser 

previamente informada ao Ministério da Cultura. 

        Art. 6o  Os procedimentos administrativos relativos à apresentação, 

recepção, seleção, análise, aprovação, acompanhamento, monitoramento, 

avaliação de resultados e emissão de laudo de avaliação final dos programas, 

projetos e ações culturais, no âmbito do PRONAC, serão definidos pelo 

Ministro de Estado da Cultura e publicados no Diário Oficial da União, 

observadas as disposições deste Decreto. 

        § 1o  Nos casos de programas, projetos ou ações culturais que tenham 

como objeto a preservação de bens culturais tombados ou registrados pelos 

poderes públicos, em âmbito federal, estadual ou municipal, além do 

cumprimento das normas a que se refere o caput, será obrigatória a apreciação 

pelo órgão responsável pelo respectivo tombamento ou registro, observada a 

legislação relativa ao patrimônio cultural. 



        § 2o  Os programas, projetos e ações apresentados com vistas à utilização 

de um dos mecanismos de implementação do PRONAC serão analisados 

tecnicamente no âmbito do Ministério da Cultura, pelos seus órgãos ou 

entidades vinculadas, de acordo com as suas respectivas competências. 

        § 3o  A apreciação técnica de que trata o § 2o deverá verificar, 

necessariamente, o atendimento das finalidades do PRONAC, a adequação 

dos custos propostos aos praticados no mercado, sem prejuízo dos demais 

aspectos exigidos pela legislação aplicável, vedada a apreciação subjetiva 

baseada em valores artísticos ou culturais. 

        § 4o  A proposta com o parecer técnico será submetida, de acordo com a 

matéria a que esteja relacionada, à Comissão do Fundo Nacional da Cultura, 

criada pelo art. 14, ou à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a que se 

refere o art. 38, que recomendará ao Ministro de Estado da Cultura a 

aprovação total, parcial ou a não aprovação do programa, projeto ou ação em 

questão. 

        § 5o  Da decisão referida no § 4o caberá pedido de reconsideração dirigido 

ao Ministro de Estado da Cultura, no prazo de até dez dias contados da 

comunicação oficial ao proponente. 

        § 6o  O pedido de reconsideração será apreciado pelo Ministro de Estado 

da Cultura em até sessenta dias contados da data de sua interposição, após 

manifestação do órgão responsável pela análise técnica e, se julgar oportuno, 

da Comissão competente. 

        Art. 7o  Os programas, projetos e ações culturais aprovados serão 

acompanhados e avaliados tecnicamente pelos órgãos competentes do 

Ministério da Cultura. 

        § 1o  O Ministério da Cultura e suas entidades vinculadas poderão utilizar-

se dos serviços profissionais de peritos, antes da aprovação, durante e ao final 

da execução dos programas, projetos e ações já aprovados, permitida a 

indenização de despesas com deslocamento e pagamento de pró-labore ou de 

ajuda de custo para vistorias, quando necessário. 



        § 2o  O acompanhamento e a avaliação referidos neste artigo objetivam 

verificar a fiel aplicação dos recursos e dar-se-ão por meio de comparação 

entre os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados, 

os custos estimados e os efetivamente realizados, além do aferimento da 

repercussão da iniciativa na sociedade, de forma a atender aos objetivos da Lei 

no 8.313, de 1991, bem como ao disposto neste Decreto e no plano anual do 

PRONAC. 

        § 3o  A avaliação referida no § 2o será ultimada pelo Ministério da Cultura, 

mediante expedição do laudo final de avaliação, devendo o beneficiário ser 

notificado da decisão ministerial resultante. 

        § 4o  Da decisão a que se refere o § 3o caberá recurso ao Ministro de 

Estado da Cultura, no prazo de dez dias, contados da data em que o 

beneficiário tomou ciência da decisão ministerial e do correspondente laudo 

final de avaliação. 

        § 5o  O recurso de que trata o § 4o será apreciado pelo Ministro de Estado 

da Cultura em até sessenta dias contados da data de sua interposição, após a 

manifestação do órgão competente do Ministério. 

        § 6o  No caso de não aprovação da execução dos programas, projetos e 

ações de que trata o § 3o, será estabelecido o prazo estritamente necessário 

para a conclusão do objeto proposto. 

        § 7o  Não concluído o programa, projeto ou ação no prazo estipulado, 

serão aplicadas pelo Ministério da Cultura as penalidades previstas na Lei 

no 8.313, de 1991, e adotadas as demais medidas administrativas cabíveis. 

        Art. 8o  As atividades de acompanhamento e avaliação técnica de 

programas, projetos e ações culturais poderão ser delegadas aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, bem como a órgãos ou entidades da 

administração pública federal e dos demais entes federados, mediante 

instrumento jurídico que defina direitos e deveres mútuos. 



        Parágrafo único.  A delegação prevista no caput, relativamente aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, dependerá da existência, no respectivo 

ente federado, de lei de incentivos fiscais ou de fundos específicos para a 

cultura, bem como de órgão colegiado com atribuição de análise de programas 

e projetos culturais em que a sociedade tenha representação ao menos 

paritária em relação ao Poder Público e no qual as diversas áreas culturais e 

artísticas estejam representadas. 

        Art. 9o  O Ministério da Cultura deverá elaborar e publicar relatório anual 

de avaliação do PRONAC, relativo à avaliação dos programas, projetos e 

ações culturais referidos neste Decreto, enfatizando o cumprimento do disposto 

no plano anual do PRONAC. 

        Parágrafo único.  O relatório de que trata este artigo integrará a tomada 

de contas anual do Ministério da Cultura, a ser encaminhada ao Tribunal de 

Contas da União. 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA 

        Art. 10.  Os recursos do Fundo Nacional da Cultura poderão ser utilizados, 

observado o disposto no plano anual do PRONAC, da seguinte forma: 

        I - recursos não-reembolsáveis - para utilização em programas, projetos e 

ações culturais de pessoas jurídicas públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

        II - financiamentos reembolsáveis - para programas, projetos e ações 

culturais de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas privadas, com fins 

lucrativos, por meio de agentes financeiros credenciados pelo Ministério da 

Cultura; 

        III - concessão de bolsas de estudo, de pesquisa e de trabalho - para 

realização de cursos ou desenvolvimento de projetos, no Brasil ou no exterior; 

        IV - concessão de prêmios; 



        V - custeio de passagens e ajuda de custos para intercâmbio cultural, no 

Brasil ou no exterior; 

        VI - transferência a Estados, Municípios e Distrito Federal para 

desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais, mediante 

instrumento jurídico que defina direitos e deveres mútuos; e 

        VII - em outras situações definidas pelo Ministério da Cultura, 

enquadráveis nos arts. 1o e 3o da Lei no 8.313, de 1991. 

        § 1o  O Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções normativas 

necessárias para definição das condições e procedimentos das concessões 

previstas neste artigo e respectivas prestações de contas. 

        § 2o  Para o financiamento reembolsável, o Ministério da Cultura definirá 

com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos 

de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento, 

que deverão ser aprovadas pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto 

no art. 7o da Lei no 8.313, de 1991. 

        § 3o  A taxa de administração a que se refere o § 2o não poderá ser 

superior a três por cento dos recursos disponíveis para financiamento. 

        § 4o  Para o financiamento de que trata o § 2o, serão fixadas taxas de 

remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido, 

conforme o disposto no inciso IX do art. 5o da Lei no 8.313, de 1991. 

        § 5o  Os subsídios decorrentes de financiamentos realizados a taxas 

inferiores à taxa de captação dos recursos financeiros pelo Governo Federal 

devem ser registrados pelo Fundo Nacional da Cultura para constar na lei 

orçamentária e suas informações complementares. 

        § 6o  Na operacionalização do financiamento reembolsável, o agente 

financeiro será qualquer instituição financeira, de caráter oficial, devidamente 

credenciada pelo Ministério da Cultura. 



        § 7o  Os subsídios concedidos em financiamentos reembolsáveis, devem 

ser apurados para compor o rol dos benefícios creditícios e financeiros que 

integram as informações complementares da Lei Orçamentária Anual. 

        Art. 11.  A execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo 

Nacional da Cultura, bem como a supervisão e coordenação das atividades 

administrativas necessárias ao seu funcionamento, serão exercidas em 

conformidade com o disposto nos §§ 1o e 3o do art. 4o da Lei no 8.313, de 1991. 

        Art. 12.  O percentual de financiamento do Fundo Nacional da Cultura, 

limitado a oitenta por cento do custo total de cada programa, projeto ou ação 

cultural, será aprovado pelo Ministério da Cultura, mediante proposta da 

Comissão do Fundo Nacional da Cultura. 

        Parágrafo único.  A contrapartida a ser obrigatoriamente oferecida pelo 

proponente, para fins de complementação do custo total do programa, projeto 

ou ação cultural deverá ser efetivada mediante aporte de numerário, bens ou 

serviços, ou comprovação de que está habilitado à obtenção do respectivo 

financiamento por meio de outra fonte devidamente identificada, vedada como 

contrapartida a utilização do mecanismo de incentivos fiscais previstos. 

        Art. 13.  A contrapartida será dispensada sempre que os recursos tenham 

sido depositados no Fundo Nacional da Cultura com destinação especificada 

na origem, tais como: 

        I - transferência de recursos a programas, projetos e ações culturais 

identificados pelo doador ou patrocinador por ocasião do depósito ao Fundo 

Nacional da Cultura, desde que correspondam ao custo total do projeto; e 

        II - programas, projetos e ações identificados pelo autor de emendas 

aditivas ao orçamento do Fundo Nacional da Cultura, ainda que o beneficiário 

seja órgão federal, desde que o valor da emenda corresponda ao custo total do 

projeto. 

        § 1o  Os programas, projetos e ações culturais previstos nos incisos I e II 

não serão objeto de apreciação pela Comissão do Fundo Nacional da Cultura. 



        § 2o  As entidades vinculadas ao Ministério da Cultura ficam dispensadas 

de apresentar contrapartida quando receberem recursos do Fundo Nacional da 

Cultura para o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais. 

         Art. 14.  Fica criada, no âmbito do Ministério da Cultura, a Comissão do 

Fundo Nacional da Cultura, à qual compete: 

        I - avaliar e selecionar os programas, projetos e ações culturais que 

objetivem a utilização de recursos do Fundo Nacional da Cultura, de modo a 

subsidiar sua aprovação final pelo Ministro de Estado da Cultura; 

        II - apreciar as propostas de editais a serem instituídos em caso de 

processo público de seleção de programas, projetos e ações a serem 

financiados com recursos do Fundo Nacional da Cultura, para homologação 

pelo Ministro de Estado da Cultura; 

        III - elaborar a proposta de plano de trabalho anual do Fundo Nacional da 

Cultura, que integrará o plano anual do PRONAC, a ser submetida ao Ministro 

de Estado da Cultura para aprovação final de seus termos; 

        IV - apreciar as propostas de plano anual das entidades vinculadas ao 

Ministério da Cultura, com vistas à elaboração da proposta de que trata o inciso 

III; e 

        V - exercer outras atribuições estabelecidas pelo Ministro de Estado da 

Cultura. 

        Art. 15.  A Comissão do Fundo Nacional da Cultura será integrada: 

        I - pelo Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, que a presidirá; 

        II - pelos titulares das Secretarias do Ministério da Cultura; 

        III - pelos presidentes das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura; e 

        IV - por um representante do Gabinete do Ministro de Estado da Cultura. 



        Art. 16.  A Comissão do Fundo Nacional da Cultura definirá em ato 

próprio, mediante proposta aprovada pela maioria absoluta de seus 

integrantes, as normas relativas à sua organização e funcionamento, que será 

homologado pelo Ministro de Estado da Cultura. 

        Art. 17.  Os programas, projetos e ações culturais de iniciativa própria do 

Ministério da Cultura, a serem financiados com recursos do Fundo Nacional da 

Cultura, deverão constar de seu plano anual, obedecido o disposto no art. 3o, e 

serão apresentados à Comissão do Fundo Nacional da Cultura com 

orçamentos detalhados e justificativas referendadas, obrigatoriamente, pelo 

titular da unidade proponente ou seu substituto legal. 

CAPÍTULO III 

DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

        Art. 18.  A Comissão de Valores Mobiliários - CVM disciplinará a 

constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimentos 

Culturais e Artísticos - FICART, nos termos do art. 10 da Lei no8.313, de 1991. 

        § 1o  A CVM prestará informações ao Ministério da Cultura sobre a 

constituição dos FICART e seus respectivos agentes financeiros, inclusive 

quanto às suas áreas de atuação. 

        Art. 19.  Para receber recursos dos FICART, os programas, projetos e 

ações culturais deverão destinar-se: 

        I - à produção e distribuição independentes de bens culturais e à 

realização de espetáculos artísticos e culturais : 

        II - à construção, restauração, reforma, equipamento e operação de 

espaços destinados a atividades culturais, de propriedade de entidades com 

fins lucrativos; e 

        III - a outras atividades comerciais e industriais de interesse cultural, assim 

consideradas pelo Ministério da Cultura. 



        Art. 20.  A aplicação dos recursos dos FICART far-se-á, exclusivamente, 

por meio de: 

        I - contratação de pessoas jurídicas com sede no território brasileiro, tendo 

por finalidade exclusiva a execução de programas, projetos e ações culturais; 

        II - participação em programas, projetos e ações culturais realizados por 

pessoas jurídicas de natureza cultural com sede no território brasileiro; e 

        III - aquisição de direitos patrimoniais para exploração comercial de obras 

literárias, audiovisuais, fonográficas e de artes cênicas, visuais, digitais e 

similares. 

        Art. 21.  O Ministério da Cultura, em articulação com a CVM, definirá 

regras e procedimentos para acompanhamento e fiscalização da execução dos 

programas, projetos e ações culturais beneficiados com recursos do FICART. 

CAPÍTULO IV 

DOS INCENTIVOS FISCAIS 

Seção I 

Das Formas de Aplicação 

        Art. 22.  A opção prevista no art. 24 da Lei no 8.313, de 1991, exercer-se-

á: 

        I - em favor do próprio contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos 

de qualquer natureza, quando proprietário ou titular de posse legítima de bens 

móveis e imóveis tombados pela União, e após cumprimento das exigências 

legais aplicáveis a bens tombados e mediante prévia apreciação pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, no valor das despesas 

efetuadas com o objetivo de conservar ou restaurar aqueles bens; e 

        II - em favor de pessoas jurídicas contribuintes do Imposto sobre a Renda 

e Proventos de qualquer natureza, para compra de ingressos de espetáculos 



culturais e artísticos, desde que para distribuição gratuita comprovada a seus 

empregados e respectivos dependentes legais, obedecendo a critérios a serem 

definidos em ato do Ministério da Cultura. 

        Art. 23.  As opções previstas nos arts. 18 e 26 da Lei no 8.313, de 1991, 

serão exercidas: 

        I - em favor do Fundo Nacional da Cultura, com destinação livre ou 

direcionada a programas, projetos e ações culturais específicos, sob a forma 

de doação, ou com destinação especificada pelo patrocinador, sob a forma de 

patrocínio; 

        II - em favor de programas, projetos e ações culturais apresentados por 

pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos, sob a forma de doação, 

abrangendo: 

        a) numerário ou bens, para realização de programas, projetos e ações 

culturais; e 

        b) numerário para aquisição de produtos culturais e ingressos para 

espetáculos culturais e artísticos, de distribuição pública e gratuita, conforme 

normas a serem estabelecidas em ato do Ministério da Cultura; 

        III - em favor de programas, projetos e ações culturais apresentados por 

pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, sob a forma de 

patrocínio, abrangendo: 

        a) numerário ou a utilização de bens, para realização de programas, 

projetos e ações culturais; e 

        b) numerário, para a cobertura de parte do valor unitário de produtos 

culturais e ingressos para espetáculos culturais e artísticos, conforme normas e 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Cultura; 

        IV - em favor dos projetos culturais selecionados pelo Ministério da Cultura 

por meio de processo público de seleção, na forma estabelecida no art. 2o; e 



        V - em favor de projetos que tenham por objeto a valorização de artistas, 

mestres de culturas tradicionais, técnicos e estudiosos, com relevantes 

serviços prestados à cultura brasileira. 

        § 1o  Os programas, projetos e ações culturais apresentados por órgãos 

integrantes da administração pública direta somente poderão receber doação 

ou patrocínio na forma prevista no inciso I. 

        § 2o  É vedada a destinação de novo subsídio para a mesma atividade 

cultural em projeto já anteriormente subsidiado. 

        Art. 24.  Equiparam-se a programas, projetos e ações culturais os planos 

anuais de atividades consideradas relevantes para a cultura nacional pela 

Comissão Nacional de Incentivo à Cultura: 

        I - de associações civis de natureza cultural, sem fins lucrativos, cuja 

finalidade estatutária principal seja dar apoio a instituições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, no atendimento dos objetivos 

previstos no art. 3o da Lei no 8.313, de 1991; e 

        II - de outras pessoas jurídicas de natureza cultural, sem fins lucrativos. 

        § 1o  O valor a ser incentivado nos planos anuais será equivalente à 

estimativa de recursos a serem captados a título de doações e patrocínios, 

conforme constar da previsão anual de receita e despesa apresentada pelo 

proponente. 

        § 2o  Os planos anuais submeter-se-ão às mesmas regras de aprovação, 

execução, avaliação e prestação de contas aplicáveis aos programas, projetos 

e ações culturais incentivados. 

        Art. 25.  As despesas referentes aos serviços de captação dos recursos 

para execução de programas, projetos e ações culturais aprovados no âmbito 

da Lei no 8.313, de 1991, serão detalhadas em planilha de custos, obedecidos 

os limites definidos em ato do Ministério da Cultura. 



        Parágrafo único.  Os programas, projetos e ações culturais aprovados 

mediante a sistemática descrita no art. 5o não poderão realizar despesas 

referentes a serviços de captação de recursos. 

        Art. 26.  As despesas administrativas relacionadas aos programas, 

projetos e ações culturais que visem à utilização do mecanismo previsto neste 

Capítulo ficarão limitadas a quinze por cento do orçamento total do respectivo 

programa, projeto ou ação cultural. 

        Parágrafo único.  Para efeito deste Decreto, entende-se por despesas 

administrativas aquelas executadas na atividade-meio dos programas, projetos 

e ações culturais, excluídos os gastos com pagamento de pessoal 

indispensável à execução das atividades-fim e seus respectivos encargos 

sociais, desde que previstas na planilha de custos. 

        Art. 27.  Dos programas, projetos e ações realizados com recursos 

incentivados, total ou parcialmente, deverá constar formas para a 

democratização do acesso aos bens e serviços resultantes, com vistas a: 

        I - tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais 

acessíveis à população em geral; 

        II - proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas, nos 

termos do art. 23 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, e portadoras de 

deficiência, conforme o disposto no art. 46 do Decreto no3.298, de 20 de 

dezembro de 1999; 

        III - promover distribuição gratuita de obras ou de ingressos a beneficiários 

previamente identificados que atendam às condições estabelecidas pelo 

Ministério da Cultura; e 

        IV - desenvolver estratégias de difusão que ampliem o acesso. 

        Parágrafo único.  O Ministério da Cultura poderá autorizar outras formas 

de ampliação do acesso para atender a finalidades não previstas nos incisos I 



a IV, desde que devidamente justificadas pelo proponente nos programas, 

projetos e ações culturais apresentados. 

        Art. 28.  No caso de doação ou patrocínio de pessoas físicas e jurídicas 

em favor de programas e projetos culturais amparados pelo art. 18 da Lei 

no 8.313, de 1991, o percentual de dedução será de até cem por cento do valor 

do incentivo, respeitados os limites estabelecidos na legislação do imposto de 

renda vigente e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, não sendo permitida a utilização do referido montante 

como despesa operacional pela empresa incentivadora. 

        Art. 29.  Os valores transferidos por pessoa física, a título de doação ou 

patrocínio, em favor de programas e projetos culturais enquadrados em um dos 

segmentos culturais previstos no art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser 

deduzidos do imposto devido, na declaração de rendimentos relativa ao 

período de apuração em que for efetuada a transferência de recursos, 

obedecidos os limites percentuais máximos de: 

        I - oitenta por cento do valor das doações; e 

        II - sessenta por cento do valor dos patrocínios. 

        Parágrafo único.  O limite máximo das deduções de que tratam os incisos 

I e II é de seis por cento do imposto devido, nos termos do disposto no art. 22 

da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. 

        Art. 30.  Observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, 

os valores correspondentes a doações e patrocínios realizados por pessoas 

jurídicas em favor de programas e projetos culturais enquadrados em um dos 

segmentos culturais previstos no art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser 

deduzidos do imposto devido, a cada período de apuração, nos limites 

percentuais máximos de: 

        I - quarenta por cento do valor das doações; e 

        II - trinta por cento do valor dos patrocínios. 



        § 1o  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá lançar em 

seus registros contábeis, como despesa operacional, o valor total das doações 

e dos patrocínios efetuados no período de apuração de seus tributos. 

        § 2o  O limite máximo das deduções de que tratam os incisos I e II do 

caput é de quatro por cento do imposto devido, nos termos do disposto 

no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 1997. 

        Art. 31.  Não constitui vantagem financeira ou material a destinação ao 

patrocinador de até dez por cento dos produtos resultantes do programa, 

projeto ou ação cultural, com a finalidade de distribuição gratuita promocional, 

consoante plano de distribuição a ser apresentado quando da inscrição do 

programa, projeto ou ação, desde que previamente autorizado pelo Ministério 

da Cultura. 

        Parágrafo único.  No caso de haver mais de um patrocinador, cada um 

poderá receber produtos resultantes do projeto em quantidade proporcional ao 

investimento efetuado, respeitado o limite de dez por cento para o conjunto de 

incentivadores. 

        Art. 32.  O valor da renúncia fiscal autorizado no âmbito do PRONAC e a 

correspondente execução orçamentário-financeira de programas, projetos e 

ações culturais deverão integrar o relatório anual de atividades. 

        Parágrafo único.  O valor da renúncia de que trata o caput será registrado 

anualmente no demonstrativo de benefícios tributários da União para integrar 

as informações complementares à Lei Orçamentária Anual. 

        Art. 33.  Os programas, projetos e ações culturais a serem analisados nos 

termos do inciso II do art. 25 da Lei no 8.313, de 1991, deverão beneficiar 

somente as produções culturais independentes. 

        Art. 34.  As instituições culturais sem fins lucrativos referidas no § 2o do 

art. 27 da Lei no 8.313, de 1991, poderão beneficiar-se de incentivos fiscais 

preferencialmente em seus planos anuais de atividades, nos termos do inciso II 

do art. 24 e seus §§ 1o e 2o. 



        Parágrafo único.  O Ministério da Cultura estabelecerá os critérios para 

avaliação das instituições referidas neste artigo. 

        Art. 35.  A aprovação do projeto será publicada no Diário Oficial da União, 

contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

        I - título do projeto; 

        II - número de registro no Ministério da Cultura; 

        III - nome do proponente e respectivo CNPJ ou CPF; 

        IV - extrato da proposta aprovada pelo Ministério da Cultura; 

        V - valor e prazo autorizados para captação dos recursos; e 

        VI - enquadramento quanto às disposições da Lei no 8.313, de 1991. 

        § 1o  As instituições beneficiárias não poderão ressarcir-se de despesas 

efetuadas em data anterior à da publicação da portaria de autorização para 

captação de recursos. 

        § 2o  O prazo máximo para captação de recursos coincidirá com o término 

do exercício fiscal em que foi aprovado o projeto. 

        § 3o  No caso de nenhuma captação ou captação parcial dos recursos 

autorizados no prazo estabelecido, os programas, projetos e ações culturais 

poderão ser prorrogados, a pedido do proponente, nas condições e prazos 

estabelecidos no ato de prorrogação, de acordo com normas expedidas pelo 

Ministério da Cultura. 

        § 4o  Enquanto o Ministério da Cultura não se manifestar quanto ao pedido 

de prorrogação, fica o proponente impedido de promover a captação de 

recursos. 

        Art. 36.  As transferências financeiras dos incentivadores para os 

respectivos beneficiários serão efetuadas, direta e obrigatoriamente, em conta 



bancária específica, aberta em instituição financeira oficial, de abrangência 

nacional, credenciada pelo Ministério da Cultura. 

        Art. 37.  O controle do fluxo financeiro entre os incentivadores e seus 

beneficiários estabelecer-se-á por meio do cruzamento das informações 

prestadas ao Ministério da Cultura, por parte de cada um deles, de modo 

independente. 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA 

        Art. 38.  Compete à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, instituída 

pelo art. 32 da Lei no 8.313, de 1991: 

        I - subsidiar, mediante parecer técnico fundamentado do relator 

designado, nas decisões do Ministério da Cultura quanto aos incentivos fiscais 

e ao enquadramento dos programas, projetos e ações culturais nas finalidades 

e objetivos previstos na Lei no 8.313, de 1991, observado o plano anual do 

PRONAC; 

        II - subsidiar na definição dos segmentos culturais não previstos 

expressamente nos Capítulos III e IV da Lei no 8.313, de 1991; 

III - analisar, por solicitação do seu presidente, as ações consideradas 

relevantes e não previstas no art. 3o da Lei no 8.313, de 1991; 

        IV - fornecer subsídios para avaliação do PRONAC, propondo medidas 

para seu aperfeiçoamento; 

V - emitir parecer sobre recursos apresentados contra decisões desfavoráveis 

à aprovação de programas e projetos culturais apresentados; 

        VI - emitir parecer sobre recursos contra decisões desfavoráveis quanto à 

avaliação e prestação de contas de programas, projetos e ações culturais 

realizados com recursos de incentivos fiscais; 



        VII - apresentar subsídios para a elaboração de plano de trabalho anual 

de incentivos fiscais, com vistas à aprovação do plano anual do PRONAC; 

        VIII - subsidiar na aprovação dos projetos de que trata o inciso V do art. 

23; e 

        IX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo seu 

presidente. 

        § 1o  O presidente da Comissão poderá deliberar ad referendum do 

colegiado, independentemente do oferecimento prévio dos subsídios a que se 

referem este artigo. 

        § 2o  As deliberações da Comissão serão adotadas por maioria simples, 

cabendo ao seu presidente utilizar, além do seu voto, o de qualidade, para fins 

de desempate. 

        Art. 39.  São membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura: 

        I - o Ministro de Estado da Cultura, que a presidirá; 

        II - os presidentes de cada uma das entidades vinculadas ao Ministério da 

Cultura; 

        III - o presidente de entidade nacional que congrega os Secretários de 

Cultura das unidades federadas; 

        IV - um representante do empresariado nacional; e 

        V - seis representantes de entidades associativas de setores culturais e 

artísticos, de âmbito nacional. 

        § 1o  Os membros referidos nos incisos I a III indicarão seus respectivos 

primeiro e segundo suplentes, que os substituirão em suas ausências e 

impedimentos legais e eventuais. 

        § 2o  Os membros e seus respectivos primeiro e segundo suplentes 

referidos nos incisos IV e V terão mandato de dois anos, permitida uma única 



recondução, sendo o processo de sua indicação estabelecido em ato 

específico do Ministro de Estado da Cultura, obedecidos os critérios 

estabelecidos neste Decreto. 

        § 3o  A Comissão poderá constituir grupos técnicos com a finalidade de 

assessorá-la no exercício de suas competências. 

        § 4o  O Ministério da Cultura prestará o apoio técnico e administrativo aos 

trabalhos da Comissão. 

        Art. 40.  A indicação dos membros referidos no inciso V do art. 39 deverá 

contemplar as seguintes áreas: 

        I - artes cênicas; 

        II - audiovisual; 

        III - música; 

        IV - artes visuais, arte digital e eletrônica; 

        V - patrimônio cultural material e imaterial, inclusive museológico e 

expressões das culturas negra, indígena, e das populações tradicionais; e 

        VI - humanidades, inclusive a literatura e obras de referência. 

        Art. 41.  Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e 

respectivos suplentes, referidos nos incisos IV e V do art. 39, ficam impedidos 

de participar da apreciação de programas, projetos e ações culturais nos quais: 

        I - tenham interesse direto ou indireto na matéria; 

        II - tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou 

tenham participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 

terceiro grau; e 



        III - estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou 

respectivo cônjuge ou companheiro. 

        Parágrafo único.  O membro da Comissão que incorrer em impedimento 

deve comunicar o fato ao referido colegiado, abstendo-se de atuar, sob pena 

de nulidade dos atos que praticar. 

        Art. 42.  Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e 

respectivos suplentes, referidos nos inciso II do art. 39, abster-se-ão de atuar 

na apreciação de programas, projetos e ações culturais nos quais as 

respectivas entidades vinculadas tenham interesse direto na matéria, sob pena 

de nulidade dos atos que praticarem. 

        Art. 43.  O funcionamento da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 

será regido por normas internas aprovadas pela maioria absoluta de seus 

membros, observado o disposto neste Decreto. 

CAPÍTULO VI 

DA DIVULGAÇÃO DO PRONAC 

  

        Art. 44.  Os programas, projetos e ações culturais financiados com 

recursos do PRONAC deverão apresentar, obrigatoriamente, planos de 

distribuição de produtos deles decorrentes, obedecidos os seguintes critérios: 

        I - até dez por cento dos produtos com a finalidade de distribuição gratuita 

promocional pelo patrocinador; e 

        II - até dez por cento dos produtos, a critério do Ministério da Cultura, para 

distribuição gratuita pelo beneficiário. 

        Art. 45.  Serão destinadas ao Ministério da Cultura, obrigatoriamente, para 

composição do seu acervo e de suas entidades vinculadas, pelo menos seis 

cópias do produto cultural ou do registro da ação realizada, resultantes de 

programas e projetos e ações culturais financiados pelo PRONAC. 



        Art. 46.  Os produtos materiais e serviços resultantes de apoio do 

PRONAC serão de exibição, utilização e circulação públicas, não podendo ser 

destinados ou restritos a circuitos privados ou a coleções particulares, 

excetuados os casos previstos no Capítulo III deste Decreto. 

        Art. 47.  É obrigatória a inserção da logomarca do Ministério da Cultura: 

        I - nos produtos materiais resultantes de programas, projetos e ações 

culturais realizados com recursos do PRONAC, bem como nas atividades 

relacionadas à sua difusão, divulgação, promoção, distribuição, incluindo placa 

da obra, durante sua execução, e placa permanente na edificação, sempre 

com visibilidade pelo menos igual à da marca do patrocinador majoritário; e 

        II - em peças promocionais e campanhas institucionais dos patrocinadores 

que façam referência a programas, projetos e ações culturais beneficiados com 

incentivos fiscais. 

        Parágrafo único.  As logomarcas e os critérios de inserção serão 

estabelecidos pelo manual de identidade visual do Ministério da Cultura, 

aprovado pelo Ministro de Estado da Cultura, em consonância com o órgão 

responsável pela comunicação social no âmbito da Presidência da República, e 

publicado no Diário Oficial da União. 

CAPÍTULO VII 

DA INTEGRAÇÃO DO PRONAC AO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

        Art. 48.  Será estabelecido mecanismo de intercâmbio de informações 

com os Estados, Municípios e Distrito Federal, com o objetivo de se evitar 

duplicidade entre essas esferas e o PRONAC no apoio aos programas, 

projetos e ações executados nas respectivas unidades federadas. 

        § 1o  Não se considera duplicidade a agregação de recursos, nos 

diferentes níveis de governo, para cobertura financeira de programas, projetos 

e ações, desde que as importâncias autorizadas nas várias esferas não 

ultrapasse o seu valor total. 



        § 2o  A agregação de recursos a que se refere o § 1o não exime o 

proponente da aprovação do projeto em cada nível de governo, nos termos das 

respectivas legislações. 

        § 3o  A captação de recursos em duplicidade ou a omissão de informação 

relativa ao recebimento de apoio financeiro de quaisquer outras fontes sujeitará 

o proponente às sanções e penalidades previstas na Lei no 8.313, de 1991, e 

na legislação especial aplicável. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 49.  O Ministério da Cultura concederá anualmente certificado de 

reconhecimento a investidores, beneficiários e entidades culturais que se 

destacarem pela contribuição à realização dos objetivos do PRONAC, na forma 

definida em ato do Ministério da Cultura. 

        Parágrafo único.  Será facultada a utilização do certificado a que se refere 

o caput pelo seu detentor, para fins promocionais, consoante normas 

estabelecidas pelo Ministério da Cultura. 

        Art. 50.  No prazo de até cento e vinte dias a contar da publicação deste 

Decreto, o Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções necessárias 

para seu cumprimento. 

        Art. 51.  Os programas e projetos culturais aprovados com base no 

disposto nos Decretos nos 4.397, de 1o de outubro de 2002, e 4.483 de 25 de 

novembro de 2002, poderão permanecer válidos até o último dia útil do 

exercício de 2006, observado o seguinte: 

        I - no caso de captação parcial de recursos, poderão os seus 

responsáveis apresentar prestação de contas final ou adequar-se às normas 

contidas neste Decreto; e 

        II - no caso de não captação de recursos, poderão ser definitivamente 

encerrados ou adequados às normas contidas neste Decreto. 



        Parágrafo único.  Para fins de revalidação da autorização para captação 

de recursos, a adequação deverá ser solicitada ao Ministério da Cultura, que 

emitirá parecer à luz das disposições deste Decreto. 

        Art. 52.  Os projetos e programas já aprovados com base no Decreto 

no 1.494, de 17 de maio de 1995, permanecerão válidos e vigentes, na forma 

da legislação aplicável à data de sua aprovação, até o final do prazo para a 

captação de recursos. 

        Parágrafo único.  Decorrido o prazo de captação de recursos, os projetos 

poderão ser prorrogados, a critério do Ministério da Cultura. 

        Art. 53.  O Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura disciplinarão, 

em ato conjunto, os procedimentos para a fiscalização dos recursos aportados 

pelos incentivadores em programas, projetos e ações culturais, com vistas à 

apuração do montante da renúncia fiscal de que trata este Decreto, nos termos 

do art. 36 da Lei no 8.313, de 1991. 

        Art. 54.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 55.  Ficam revogados os Decretos nos 1.494, de 17 de maio de 

1995, 2.585, de 12 de maio de 1998, 4.397, de 1o de outubro de 2002, e 4.483, 

de 25 de novembro de 2002. 

        Brasília, 27 de abril de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Paulo Bernardo Silva 

Gilberto Gil 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.4.2006 e retificado no 

D.O.U. de 11.5.2006 

 

 

 



 

7 - Links importantes: 
 

7.1 – FUNDO NACIONAL DA CULTURA 

 

O Fundo Nacional de Cultura é um fundo de natureza contábil, com prazo 

indeterminado de duração, que funciona sob as formas de apoio a fundo 

perdido ou de empréstimos reembolsáveis, com prioridade para realização de 

seleções públicas com comissões representativas, independentes e 

específicas, habilitadas a avaliar o mérito artístico-cultural das propostas 

concorrentes. 

Constituem o principal mecanismo de financiamento de programas, projetos e 

ações culturais, e funcionam em regime de colaboração entre os entes 

federados, com transferência "fundo a fundo", e com o incentivo feito por meio 

da renúncia fiscal.  

(http://www.cultura.gov.br/fundo-de-cultura) 

 

 

7.2 – FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 07 DE JANEIRO DE 1994 

(Vide Decreto nº 1.093, de 1994) 

(Vide Decreto nº 1.796, de 1996) 

Cria o Fundo Penitenciário Nacional - 

FUNPEN, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1o  Fica instituído, no âmbito do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional (F

unpen), a ser gerido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com

 a finalidadede proporcionar recursos e meios para 



financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e 

aprimoramento do sistema penitenciário nacional.                  (Redação dada 

pela Lei nº 13.500, de 2017) 

Art. 2º Constituirão recursos do FUNPEN: 

I - dotações orçamentárias da União; 

II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, 

que venha a receber de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou 

estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras; 

III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados 

com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; 

IV - recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos 

em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual 

penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei nº 7.560, 

de 19 de dezembro de 1986; 

V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito 

em julgado; 

VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na 

lei processual penal; 

VII -   (Revogado pela Lei nº 13.500, de 2017) 

VIII - três por cento do montante arrecadado dos concursos de 

prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal; 

IX - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, 

decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN; 

X - outros recursos que lhe forem destinados por lei. 

Art. 3º Os recursos do FUNPEN serão aplicados em: 



I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos 

penais; 

II - manutenção dos serviços e realização 

de investimentos penitenciários, inclusive em informação e 

segurança;                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

III - formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário; 

IV - aquisição de material permanente, 

equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento e 

à segurança dos estabelecimentos penais;                  (Redação dada pela Lei 

nº 13.500, de 2017) 

V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho 

profissionalizante do preso e do internado; 

VI - formação educacional e cultural do preso e do internado; 

VII - 

elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de presos, i

nternados e egressos, inclusive por meio da realização de cursos técnicos 

e profissionalizantes;                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

VIII - programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; 

IX - programa de assistência às vítimas de crime; 

X - programa de assistência aos dependentes de presos e internados; 

XI - participação de representantes oficiais em eventos científicos sobre 

matéria penal, penitenciária ou criminológica, realizados no Brasil ou no 

exterior; 

XII - publicações e programas de pesquisa científica na área penal, 

penitenciária ou criminológica; 



XIII - custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal 

relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos. 

XIV - manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de 

violência doméstica.               (Incluído pela Lei Complementar nº 119, de 2005) 

XV – implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada à 

gestante e à parturiente nos estabelecimentos penais, nos termos do § 2º do 

art. 83 e do art. 89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 

Penal.               (Incluído pela Lei Complementar nº 153, de 2015) 

XVI - programas de alternativas penais à 

prisão com o intuito do cumprimento de penas 

restritivas de direitos e de prestação de serviços 

à comunidade, executados diretamente ou mediante parcerias, inclusive p

or meio da viabilização de convênios e acordos de cooperação; 

e                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

XVII - financiamento e apoio a políticas e 

atividades preventivas, inclusive da inteligência policial, vocacionadas à redu

ção da criminalidade e da população carcerária.                  (Redação dada pela 

Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 1º   Os recursos do Funpen poderão, ressalvado o disposto no art. 3o-

A desta Lei, ser repassados mediante convênio, acordos ou ajustes que se 

enquadrem nas atividades previstas neste artigo.                  (Redação dada 

pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 2º    (Revogado dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 3º Os saldos verificados no final de cada exercício serão 

obrigatoriamente transferidos para crédito do FUNPEN no exercício seguinte. 

§ 4º  Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações 

de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de 

Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) que deixarem de fornecer 



ou atualizar seus dados no Sistema não poderão receber recursos do 

Funpen.   (Redação dada pela Lei nº 13.675, de 2018)    (Vigência)) 

§ 5º No mínimo, 30% (trinta por cento) dos 

recursos do Funpen serão aplicados nas atividades previstas no inciso I 

do caput deste artigo.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 6º  É vedado o contingenciamento de recursos do 

Funpen.                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 7o   A 

União deverá aplicar preferencialmente os recursos de que trata o § 5o des

te artigo em estabelecimentos penais federais de âmbito 

regional.                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

Art. 3o-A A  União  deverá repassar aos fundos dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a título de transferência ob

rigatória e independentemente de convênio ou instrumento 

congênere, os seguintes percentuais da dotação orçamentária do 

Funpen:                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

I - até 31 de dezembro de 2017, até 75% (setenta e cinco por 

cento);                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

II - no exercício de 2018, até 45% (quarenta e cinco por 

cento);                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

III -  no exercício de 2019, até 25% (vinte e cinco por cento); 

e                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

IV -  nos exercícios subsequentes, 40%  (quarenta  por 

cento).                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 1o  Os percentuais a que se referem os incisos I, II, III e IV do caput 
deste artigo serão auferidos excluindo as despesas de custeio e de 

investimento do Depen.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 



§ 2o   Os repasses 

a que se refere o caput deste artigo serão aplicados nas atividades previstas n

o art. 3o desta Lei, no financiamento de programas para melhoria do sistem

a penitenciário nacional, nocaso dos Estados e do Distrito Federal, e no financi

amento de programas destinados à reinserção social de presos, internados e 

egressos, ou de programas de alternativas penais, no caso dos 

Municípios.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 3o  O repasse previsto no caput deste artigo fica condicionado, em cada 

ente federativo, à:                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

I -

 existência de fundo penitenciário, no caso dos Estados e do Distrito Federal, 

e de fundo específico, no caso dos Municípios;                  (Incluído pela Lei nº 

13.500, de 2017) 

II – existência de órgão ou de entidade 

específica responsável pela gestão do fundo de que trata o inciso I deste 

parágrafo;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

III - apresentação de planos associados 

aos programas a que se refere o § 

2o deste artigo, dos quais constarão a contrapartida do ente federativo, segu

ndo critérios e condições definidos, 

quandoexigidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

IV -  habilitação do ente federativo nos programas 

instituídos;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

V - aprovação de relatório anual de gestão, 

o qual conterá dados sobre a quantidade de presos, 

com classificação por sexo, etnia, faixa etária, escolaridade, exercício de 

atividade de trabalho, estabelecimento penal, motivo, regime e duração da 

prisão, entre outros a serem definidos em regulamento; 

e                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 



VI -

 existência de conselhos estadual ou distrital penitenciários, de segurança púb

lica, ou congênere, para apoio ao controle e à fiscalização 

da aplicação dos recursos do fundo de que trata o inciso Ideste parágrafo, n

o caso dos Estados e do Distrito Federal.                  (Incluído pela Lei nº 

13.500, de 2017) 

§ 

4o  A não utilização dos recursos transferidos, nos prazos definidos em ato d

o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, obrigará o ente feder

ativo à devolução do saldo remanescente devidamente 

atualizado.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 5o  Ato do Ministro de Estado da Justiça 

e Segurança Pública poderá dispor sobre a 

prorrogação do prazo a que se refere o § 4o deste 

artigo.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 6o  Os recursos financeiros transferidos, 

enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 

aplicados em conta bancária em instituição 

financeira oficial, conforme previsto em ato 

normativo doMinistro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública.                  (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 7o  Os repasses serão partilhados conforme as seguintes 

regras:                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

I - 90% (noventa por cento) dos recursos 

serão destinados aos fundos penitenciários dos Estados e do Distrito Federal, 

desta forma:                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

a) 30% (trinta por cento) distribuídos conforme as regras do Fundo de 

Participação dos Estados;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 



b) 30% (trinta por cento) distribuídos proporcionalmente à respectiva 

população carcerária; e                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

c) 30% (trinta por cento) distribuídos de forma 

igualitária;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

II - 10% (dez por cento) dos recursos serão 

destinados aos fundos específicos dos Municípios onde se encontrem es

tabelecimentos penais em sua área geográfica, distribuídos de forma 

igualitária.                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

§ 8o  A população carcerária de cada ente federativo previsto no § 

7o deste artigo será apurada anualmente pelo Ministério da Justiça e Seguran

ça Pública.                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

Art. 3o-

B   Fica autorizada a transferência de recursos do Funpen à organização da 

sociedade civil que administre estabelecimento penal destinado 

a receber condenados a pena privativa de liberdade, 

observadas as vedações estabelecidas na legislação correlata, e desde que

 atenda aos seguintes requisitos:                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 

2017) 

I - apresentação de projeto aprovado pelo 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da unidade federativa em que 

desenvolverá suas atividades;                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

II  -

 existência de cadastro no Depen e no Sistema de Gestão de Convênios e Contr

atos de Repasse (Siconv) do governo federal;                  (Incluído pela Lei nº 

13.500, de 2017) 

III -

 habilitação no órgão competente da unidade federativa em que desenvolv

erá suas atividades, após aprovação do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, que atestará o 



cumprimento dos requisitos para recebimento de recursos;                  (Incluído 

pela Lei nº 13.500, de 2017) 

IV -

  apresentação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública de relatório anual de

 gestão, de reincidência criminal e de outras informações solicitadas; 

e                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

V - 

prestação de contas ao Tribunal de Contas da unidade federativa em qu

e desenvolverá suas atividades.                  (Incluído pela Lei nº 13.500, de 

2017) 

Art. 4º O Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação 

desta Lei Complementar. 

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de janeiro de 1994, 173º da Independência e 106º da 

República. 

ITAMAR FRANCO 

Maurício Corrêa 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.1.1994 

 

 

 

 

 

 



7.3 - CONSELHOS  E FUNDOS SOCIAIS: 

Palavras e expressões Chaves para pesquisa: fiscalizar. Aplicação. 

Recursos. Repassados. Órgãos. Entidades. Conveniados. Contratos. 

Convênios. Acordos. Ajustes. Instrumentos congêneres. Entes. Entidades. 

Instituições. Conselho. Fundo. 

 

CONSELHOS SOCIAIS: 

1-  Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos; 

2 - Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual; 

3 - Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas; 

 

FUNDOS SOCIAIS: 

1 - Fundo Nacional Antidrogas; 

2 - Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP 

3 - Fundo Penitenciário Nacional; 

 

 

 

 

 



7.4 - DECRETO Nº 9.360, DE 7 DE MAIO DE 2018 (trata dos conselhos e 
fundos) 

(LINK: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Decreto/D9360.htm#art23. Acesso em 30.11.2018) 

 

Vigência 

(Vide Decreto nº 9.426, de 

2018)        (Vigência) 

Texto compilado 

Aprova as Estruturas Regimentais e os 

Quadros Demonstrativos dos Cargos 

em Comissão e das Funções de 

Confiança do Ministério da Justiça e 

do Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública, remaneja cargos 

em comissão e funções de confiança e 

transforma cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores - DAS e altera o Decreto nº 

6.018, de 22 de janeiro de 2007, para 

reduzir a alocação de cargos em 

comissão na inventariança na Rede 

Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e II. 

(…) 

Art. 8º  O Ministro de Estado da Justiça e o Ministro de Estado 

Extraordinário da Segurança Pública editarão regimentos internos para 



detalhar as unidades administrativas integrantes das Estruturas Regimentais do 

Ministério da Justiça e do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, suas 

competências e as atribuições de seus dirigentes, no prazo de noventa dias, 

contado da data de entrada em vigor deste Decreto. 

Parágrafo único.  Os regimentos internos conterão os Quadros 

Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério da Justiça e do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

Art. 9º  O Ministro de Estado da Justiça e o Ministro de Estado 

Extraordinário da Segurança Pública poderão, mediante alteração dos 

regimentos internos, permutar, no âmbito das respectivas estruturas 

regimentais, cargos em comissão do Grupo-DAS por FCPE, desde que não 

sejam alteradas as unidades das estruturas organizacionais, as categorias e os 

níveis dos cargos e das funções especificados nas Tabelas “a” dos Anexos 

II e IV e sejam mantidos as categorias, os níveis e os quantitativos previstos 

nas Tabelas “b” dos Anexos II e IV, conforme o disposto no art. 9º do Decreto 

nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. 

Art. 10.  As Funções Comissionadas Técnicas alocadas na Estrutura 

Regimental do Ministério da Justiça e do Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública são aquelas constantes dos Anexos VII e VIII, 

respectivamente. 

Art. 11.  A atual estrutura de cargos em comissão e de Funções 

Comissionadas Técnicas constantes, respectivamente, dos Anexos IX e X, 

ficam mantidas na Defensoria Pública da União. 

§ 1º  O disposto no inciso I do caput do art. 6º e no art. 7º não se aplica 

aos cargos em comissão alocados atualmente na Defensoria Pública da União. 

§ 2º  Os cargos em comissão e as funções a que se refere o caput serão 

geridos de acordo com as normas da Defensoria Pública da União. 

§ 3º  Os cargos em comissão e as funções a que se refere o caput serão 

remanejados para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 



Desenvolvimento e Gestão na data de entrada em vigor da Estrutura da 

Defensoria Pública da União e os seus ocupantes serão automaticamente 

exonerados ou dispensados. 

Art. 12.  O apoio técnico e administrativo de que trata o art. 9º da Medida 

Provisória nº 821, de 26 de fevereiro de 2018, inclui a expedição de atos e a 

execução de atividades relativas aos sistemas federais de planejamento e de 

orçamento, de organização e inovação institucional, de contabilidade, de 

informação de custos, de administração financeira, de administração dos 

recursos de informação e informática, de recursos humanos, de serviços 

gerais, de material e patrimônio e de gestão de documentos de arquivo, 

incluindo as atividades referentes: 

I - à aquisição de bens e à contratação de serviços de uso comum dos 

Ministérios da Justiça e Extraordinário da Segurança Pública; 

II - à política de comunicação social e publicidade institucional; e 

III - às atividades de controle interno, correição, ouvidoria, transparência e 

acesso à informação, assessoria internacional e assessoria parlamentar. 

§ 1º  O apoio logístico se estende aos procedimentos licitatórios, de 

emissão de empenho e liquidação de despesas, aquisição de bens e 

contratação de serviços do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

§ 2º  As descentralizações orçamentárias e as transferências financeiras 

que decorrerem das despesas relacionadas com o apoio de que trata 

o caput serão realizadas sem a necessidade de formalização de Termo de 

Execução Descentralizada entre o Ministério da Justiça e o Ministério 

Extraordinário da Segurança Pública. 

Art. 13.  A Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça prestará 

apoio às atividades da Consultoria Jurídica junto ao Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública. 



§ 1º  A partir da entrada em vigor deste Decreto, a Consultoria Jurídica 

junto ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública assumirá, de imediato, 

as seguintes competências: 

I - assessoramento direto ao Ministro de Estado e demais autoridades do 

Ministério; 

II - atuação, em conjunto com os órgãos técnicos do Ministério, na 

elaboração de propostas de atos normativos que serão submetidas ao Ministro 

de Estado; 

III - revisão final da técnica legislativa e emissão de parecer conclusivo 

sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o 

ordenamento jurídico das propostas de atos normativos; 

IV - elaboração de pareceres em resposta a consultas de áreas técnicas 

em matérias finalísticas do Ministério; e 

V - análise de processos considerados relevantes ou prioritários pelo 

Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública. 

§ 2º  As manifestações jurídicas nas matérias de licitação, contratos, 

convênios, processo administrativo disciplinar e contencioso judicial depois de 

aprovadas pelos respectivos coordenadores ou coordenadores-gerais serão 

submetidas à aprovação conclusiva do Consultor Jurídico do Ministério 

Extraordinário da Segurança Pública. 

Art. 14.  O apoio técnico, administrativo e jurídico prestados pelo 

Ministério da Justiça ao Ministério Extraordinário de Segurança Pública, na 

forma do art. 9º da Medida Provisória nº 821, de 2018, encerrará até 31 de 

janeiro de 2019. 

Art. 15.  Até 31 de janeiro de 2019, serão realizadas as transferências do 

acervo patrimonial, direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, atos 

administrativos ou contratos, receitas e despesas, de que trata o art. 7º da 

Medida Provisória nº 821, de 2018. 



Art. 16.  A transferência dos saldos contábeis entre as unidades gestoras 

executoras dos órgãos, se necessária, observará o calendário de 

encerramento do exercício de 2018, publicado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda. 

§ 1º  A transferência dos bens patrimoniais móveis e seus saldos 

contábeis, provenientes das aquisições e das contratações realizadas pelas 

unidades do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, observarão o 

disposto no calendário de que trata o caput. 

§ 2º  A transferência dos bens patrimoniais imobiliários de uso exclusivo 

das unidades do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, as obrigações 

administrativas e técnicas da gestão desses bens, seus saldos contábeis, 

assim como os contratos firmados para atendimento exclusivo destes imóveis, 

observarão o calendário de que trata o caput. 

Art. 17.  Os contratos administrativos firmados pelo Ministério da Justiça 

para atender, exclusivamente, as unidades do Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública, serão sub-rogados até 31 de janeiro de 2019. 

Art. 18.  Os contratos administrativos que atendam às necessidades 

comuns dos Ministérios da Justiça e Extraordinário da Segurança Pública serão 

geridos pelo órgão responsável pela contratação, mediante a respectiva 

descentralização orçamentária e financeira. 

Art. 19.  Os Ministros de Estado da Justiça e Extraordinário da Segurança 

Pública serão responsáveis pelas seguintes medidas em relação ao Ministério 

da Justiça e Segurança Pública: 

I - a elaboração dos relatórios de gestão, correspondentes às unidades e 

às competências recebidas, de acordo com as orientações do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União; e 

II - o remanejamento dos recursos orçamentários e financeiros, de acordo 

com as orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 



Art. 20.  Até 31 de janeiro de 2019, as unidades integrantes do Ministério 

Extraordinário da Segurança Pública poderão utilizar as unidades gestoras 

executoras da estrutura do Ministério da Justiça. 

Art. 21.  Ficam redistribuídos para o quadro de pessoal do Ministério 

Extraordinário da Segurança Pública, a partir de 27 de fevereiro de 2018, os 

cargos de servidor efetivo, vagos e ocupados, do quadro de pessoal do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública que, na data de publicação 

da Medida Provisória nº 821, de 2018, encontravam-se alocados às unidades a 

que se refere o art. 40-B da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017. 

§ 1º  O disposto no caput não afasta decisões em contrário tomadas pelo 

órgão central de pessoal civil ou medidas tomadas de comum acordo pelo 

Ministro de Estado da Justiça e pelo Ministro de Estado Extraordinário da 

Segurança Pública. 

§ 2º  Aplica-se o disposto no art. 8º da Medida Provisória nº 821, de 2018, 

para as hipóteses deste artigo. 

§ 3º  Os servidores ocupantes dos cargos de que trata o caput cuja 

remuneração do cargo seja composta por gratificação de desempenho 

perceberão tal gratificação com base nos pontos atribuídos na última avaliação 

no órgão de origem até os efeitos financeiros da primeira avaliação no 

Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

§ 4º  Excepcionalmente, a finalização do ciclo de avaliação de que trata o 

§ 3º poderá ocorrer em período inferior a doze meses. 

Art. 22.  O Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública situa-

se após o Ministro de Estado da Justiça na ordem para os fins do Decreto nº 

70.274, de 9 de março de 1972, e do Decreto nº 4.244, de 22 de maio de 2002. 

Art. 23.  Fica revogado o Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017. 

Art. 24.  Este Decreto entra em vigor em 22 de maio de 2018. 

Brasília, 7 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 



MICHEL TEMER 

Torquato Jardim 

Esteves Pedro Colnago Junior 

Raul Jungmann 

 Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.5.2018  - Edição extra 

ANEXO I 

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA  

Art. 1º  O Ministério da Justiça, órgão da administração pública federal 

direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: 

I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 

constitucionais; 

II - política judiciária; 

III - direitos dos índios; 

IV - políticas sobre drogas; 

V - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor; 

VI - nacionalidade, imigração e estrangeiros; 

VII - ouvidoria-geral dos índios e do consumidor; 

VIII - prevenção à lavagem de dinheiro e cooperação jurídica 

internacional; 

IX - articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das 

ações governamentais e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas - Sisnad nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção, e 



aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de 

usuários e dependentes e ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas; 

X - atuação em favor da ressocialização e da proteção dos dependentes 

químicos, sem prejuízo das atribuições dos órgãos integrantes do Sisnad; 

XI - política nacional de arquivos; e 

XII - assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a 

outro Ministério. 

Parágrafo único.  A competência de que trata o inciso III do caput inclui o 

acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das 

comunidades indígenas.  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Art. 2º  O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da 

Justiça: 

a) Assessoria Especial de Controle Interno; 

b) Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares; 

c) Gabinete; 

d) Secretaria-Executiva: 

1. Subsecretaria de Administração; e 

2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; 

e) Consultoria Jurídica; e 



f) Comissão de Anistia; 

II - órgãos específicos singulares: 

a) Secretaria Nacional de Justiça: 

1. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional; 

2. Departamento de Migrações; e 

3. Departamento de Promoção de Políticas de Justiça; 

b) Secretaria Nacional do Consumidor: Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor;             (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

c) Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas: 

1. Diretoria de Articulação e Projetos; 

2. Diretoria de Gestão de Ativos; e 

3. Diretoria de Planejamento e Avaliação; e 

d) Arquivo Nacional; 

III - órgãos colegiados: 

a) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos; 

b) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 

Propriedade Intelectual; 

c) Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas; e 

d) Conselho Nacional de Arquivos; e 

IV - entidades vinculadas: 



a) autarquia: Conselho Administrativo de Defesa Econômica; e 

b) fundação pública: Fundação Nacional do Índio.  

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS  

Seção I 

Dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da 
Justiça  

Art. 3º  À Assessoria Especial de Controle Interno compete: 

I - assessorar diretamente o Ministro de Estado nas áreas de controle, 

risco, transparência e integridade da gestão; 

II - assistir o Ministro de Estado no pronunciamento estabelecido no art. 

52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992; 

III - prestar orientação técnica ao Secretário-Executivo, aos gestores do 

Ministério e aos representantes indicados pelo Ministro de Estado em 

conselhos e comitês, nas áreas de controle, risco, transparência e integridade 

da gestão; 

IV - prestar orientação técnica e acompanhar os trabalhos das unidades 

do Ministério com vistas a subsidiar a elaboração da prestação de contas anual 

do Presidente da República e do relatório de gestão; 

V - prestar orientação técnica na elaboração e na revisão de normas 

internas e de manuais; 

VI - apoiar a supervisão ministerial das entidades vinculadas, em 

articulação com as respectivas unidades de auditoria interna, inclusive quanto 

ao planejamento e aos resultados dos trabalhos; 



VII - auxiliar na interlocução entre as unidades responsáveis por assuntos 

relacionados à ética, à ouvidoria e à correição no Ministério e os órgãos de 

controle interno e externo e de defesa do Estado; 

VIII - acompanhar processos de interesse do Ministério junto aos órgãos 

de controle interno e externo e de defesa do Estado; 

IX - acompanhar a implementação das recomendações do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União e das deliberações do Tribunal 

de Contas da União, relacionadas ao Ministério da Justiça, e atender outras 

demandas provenientes dos órgãos de controle interno e externo e de defesa 

do Estado; e 

X - apoiar as ações de capacitação nas áreas de controle, risco, 

transparência e integridade da gestão. 

Art. 4º  À Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares 

compete: 

I - participar do processo de articulação com o Congresso Nacional nos 

assuntos de competência do Ministério, observadas as competências dos 

órgãos que integram a Presidência da República, providenciar o atendimento 

às consultas e aos requerimentos formulados, além de acompanhar a 

tramitação legislativa dos projetos de interesse do Ministério; e 

II - participar do processo de interlocução com os Governos estaduais, 

distrital e municipais, com as assembleias estaduais, com a Câmara Legislativa 

do Distrito Federal e com as câmaras municipais nos assuntos de competência 

do Ministério, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas e de 

providenciar o atendimento às consultas formuladas, observadas as 

competências dos órgãos que integram a Presidência da República. 

Art. 5º  Ao Gabinete compete:  



I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social e 

ocupar-se das relações públicas e do preparo e do despacho de seu 

expediente pessoal; 

II - coordenar e desenvolver atividades que auxiliem a atuação 

institucional do Ministério, no âmbito internacional, em articulação com o 

Ministério das Relações Exteriores e com outros órgãos da administração 

pública; 

III - planejar, coordenar e executar a política de comunicação social e a 

publicidade institucional do Ministério, em consonância com as diretrizes de 

comunicação da Presidência da República; 

IV - supervisionar as atividades de ouvidoria e aquelas relacionadas com 

os sistemas federais de transparência e de acesso a informações, no âmbito do 

Ministério; 

V - apoiar as atividades relacionadas ao Sistema de Correição do Poder 

Executivo federal, no âmbito do Ministério, nos termos do Decreto nº 5.480, de 

30 de junho de 2005; 

VI - apoiar as atividades relacionadas com o sistema federal de controle 

interno, no âmbito do Ministério; 

VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias 

relacionadas à área de atuação do Ministério; 

VIII - fomentar e articular o diálogo entre os diferentes segmentos da 

sociedade civil e os órgãos do Ministério, inclusive por meio da articulação com 

os órgãos colegiados; 

IX - coordenar e articular as relações políticas do Ministério com os 

diferentes segmentos da sociedade civil; e 

X - acompanhar as atividades dos conselhos e os demais órgãos 

colegiados do Ministério.  



Art. 6º  À Secretaria-Executiva compete: 

I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e na coordenação das 

atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das 

entidades a ele vinculadas; 

II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas 

federais de planejamento e de orçamento, de organização e inovação 

institucional, de contabilidade, de informação de custos, de administração 

financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de 

recursos humanos, de serviços gerais e de gestão de documentos de arquivo, 

no âmbito do Ministério; 

III - elaborar e orientar a política de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, no âmbito do Ministério e das entidades a ele vinculadas; e 

IV - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na 

implementação das ações da área de competência do Ministério. 

Art. 7º  À Subsecretaria de Administração compete: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de administração dos recursos de 

informação e informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de gestão 

de documentos de arquivo, no âmbito do Ministério; 

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais 

referidos no inciso I, além de informar e orientar os órgãos integrantes da 

estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas; 

III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua 

área de competência e submetê-los à decisão superior; e 

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no 

âmbito de sua competência. 



Art. 8º  À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de 

organização e de inovação institucional, de contabilidade e de informação de 

custos e de administração financeira no âmbito do Ministério; 

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais 

referidos no inciso I e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do 

Ministério e das entidades a ele vinculadas quanto ao cumprimento das normas 

estabelecidas; 

III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua 

área de competência e submetê-los à decisão superior; 

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no 

âmbito de sua competência; e 

V - desenvolver as atividades de execução contábil no âmbito do 

Ministério. 

Art. 9º  À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da 

União, compete: 

I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério; 

II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos 

demais atos normativos a ser seguida uniformemente na área de atuação do 

Ministério, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da 

União; 

III - atuar, em conjunto com os órgãos técnicos do Ministério, na 

elaboração de propostas de atos normativos de interesse do Ministério; 

IV - realizar revisão final da técnica legislativa e emitir parecer conclusivo 

sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o 



ordenamento jurídico das propostas de atos normativos de interesse do 

Ministério; 

V - examinar a constitucionalidade, a legalidade, a compatibilidade com o 

ordenamento jurídico e a técnica legislativa dos atos normativos que serão 

remetidos pelo Ministro de Estado à consideração da Presidência da 

República; 

VI - examinar o interesse público, a coerência com o ordenamento jurídico 

e a regularidade jurídica dos projetos de atos normativos em fase de sanção; 

VII - formular e examinar propostas de atos normativos, inclusive quanto 

ao mérito, nas matérias não afetas a outros Ministérios; 

VIII - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade 

administrativa dos atos do Ministério e das suas entidades vinculadas; e 

IX - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério: 

a) os textos de edital de licitação e de contratos ou instrumentos 

congêneres a serem publicados e celebrados; e 

b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou se decida pela 

dispensa de licitação. 

Art. 10.  À Comissão de Anistia compete: 

I - examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro 

de Estado em suas decisões, nos termos da Lei nº 10.559, de 13 de novembro 

de 2002; 

II - manter o Memorial de Anistia Política do Brasil e o seu acervo; e 

III - formular e promover ações e projetos sobre reparação e memória, 

sem prejuízo das competências de outros órgãos.  

Seção II 



Dos órgãos específicos singulares  

Art. 11.  À Secretaria Nacional de Justiça compete: 

I - promover a política de justiça, por intermédio da articulação com os 

demais órgãos do Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, os 

Governos estaduais e distrital, as agências internacionais e as organizações da 

sociedade civil; 

II - coordenar, em parceria com os órgãos da administração pública, a 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 

Enccla e outras ações do Ministério relacionadas com o enfrentamento da 

corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado transnacional; 

III - coordenar a negociação de acordos e a formulação de políticas de 

cooperação jurídica internacional, civil e penal, e a execução dos pedidos e das 

cartas rogatórias relacionadas a essas matérias; 

IV - coordenar as ações relativas à recuperação de ativos; 

V - coordenar, em parceria com os demais órgãos da administração 

pública, a formulação e a implementação das seguintes políticas: 

a) política nacional de migrações, especialmente quanto à nacionalidade, 

à naturalização, ao regime jurídico e à migração; 

b) política nacional sobre refugiados; 

c) política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

d) política pública de classificação indicativa; e 

e) políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento e democratização 

do acesso à justiça e à cidadania; 

VI - coordenar e desenvolver as atividades referentes à relação do 

Ministério com os atores do sistema de justiça; 



VII - instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de 

cargos de magistrados de competência do Presidente da República; 

VIII - coordenar, articular, integrar e propor ações de governo e de 

participação social, inclusive em foros e redes internacionais, e promover a 

difusão de informações, estudos, pesquisas e capacitações, em sua área de 

competência; e 

IX - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos 

temas de sua competência. 

Art. 12.  Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional compete: 

I - articular, integrar e propor ações entre os órgãos dos Poderes 

Executivo e Judiciário e o Ministério Público para o enfrentamento da 

corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado transnacional, 

inclusive no âmbito da Enccla; 

II - coordenar a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra 

Lavagem de Dinheiro - Rede-Lab; 

III - estruturar, implementar e monitorar ações de governo, além de 

promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e do 

Ministério Público nas seguintes áreas: 

a) cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal, inclusive em 

assuntos de prestação internacional de alimentos, subtração internacional de 

crianças, adoção internacional, extradição, transferência de pessoas 

condenadas e transferência da execução da pena; e 

b) recuperação de ativos; 

IV - exercer a função de autoridade central, por meio da coordenação e 

da instrução de pedidos ativos e passivos de cooperação jurídica internacional 

nas áreas a que se refere o inciso III, por delegação do Ministro de Estado, 

exceto se houver designação específica que disponha de maneira diversa; 



V - exercer a função de autoridade central federal em matéria de adoção 

internacional de crianças, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

VI - negociar acordos de cooperação jurídica internacional nas áreas a 

que se refere o inciso III e aqueles relacionados com os demais temas de sua 

competência, além de exercer as funções de ponto de contato, enlace e 

similares nas redes de cooperação internacional e de recuperação de ativos; e 

VII - atuar nos procedimentos relacionados com a ação de 

indisponibilidade de bens, de direitos ou de valores em decorrência de 

resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos da Lei nº 

13.170, de 16 de outubro de 2015. 

Art. 13.  Ao Departamento de Migrações compete: 

I - estruturar, implementar e monitorar a Política Nacional de Migrações, 

Refúgio e Apatridia; 

II - promover, em parceria com os órgãos da administração pública federal 

e com as redes de atores da sociedade civil, a disseminação e a consolidação 

de garantias e direitos dos migrantes e dos refugiados, nas áreas de sua 

competência; 

III - atuar para a ampliação e a eficácia das políticas e dos serviços 

públicos destinados à prevenção da violação de garantias e à promoção dos 

direitos dos migrantes; 

IV - apoiar o desenvolvimento de planos, diagnósticos, políticas e ações 

destinadas à inclusão social de migrantes junto aos órgãos federais, estaduais, 

distritais e municipais e às entidades da sociedade civil; 

V - negociar termos de acordos e conduzir estudos e iniciativas para o 

aperfeiçoamento do regime jurídico dos migrantes; 

VI - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo e 

Judiciário e do Ministério Público quanto à migração; 



VII - instruir processos e opinar em temas de nacionalidade e apatridia, 

naturalização, prorrogação do prazo de estada de migrante no País, 

transformação de vistos e residências e concessão de permanência; 

VIII - instruir processos e opinar em tema de reconhecimento, cassação e 

perda da condição de refugiado, autorizar a saída e o reingresso no País e 

expedir o documento de viagem;             (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, 

de 2018) 

IX - fornecer apoio administrativo ao Comitê Nacional para os Refugiados; 

e 

X - receber, processar e encaminhar assuntos relacionados ao tráfico de 

migrantes. 

Art. 14.  Ao Departamento de Promoção de Políticas de Justiça compete: 

I - promover políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento e 

democratização do acesso à justiça e à cidadania; 

II - instruir os processos de provimento e vacância de cargos de 

magistrados de competência da Presidência da República; 

III - promover ações para o aperfeiçoamento do sistema e da política de 

justiça, em articulação com os órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e 

com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, os órgãos e as agências internacionais e as organizações da sociedade 

civil; 

IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de 

interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e 

das advocacias pública e privada; 

V - promover ações destinadas à disseminação de meios alternativos de 

solução de controvérsias, inclusive capacitações; 



VI - instruir e opinar sobre assuntos relacionados com processos de 

declaração de utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação, com 

vistas à utilização por órgãos do Poder Judiciário da União; 

VII - estruturar, implementar e monitorar a política pública de classificação 

indicativa; 

VIII - estruturar, implementar e monitorar os planos nacionais de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas e articular ações referentes a esses 

planos com organizações governamentais e não governamentais; e 

IX - instruir e analisar os procedimentos relacionados com a concessão, a 

manutenção, a fiscalização e a perda da: 

a) qualificação de organização da sociedade civil de interesse público; e 

b) autorização de abertura de filial, agência ou sucursal de organizações 

estrangeiras no País. 

Art. 15.  À Secretaria Nacional do Consumidor compete:             (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

I - formular, promover, supervisionar e coordenar a política nacional de 

proteção e defesa do consumidor; 

II - integrar, articular e coordenar o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor; 

III - articular-se com órgãos da administração pública federal com 

atribuições relacionadas à proteção e à defesa do consumidor; 

IV - orientar e coordenar ações para proteção e defesa do consumidor; 

V - prevenir, apurar e reprimir infrações às normas de defesa do 

consumidor; 



VI - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar ações de 

divulgação dos direitos do consumidor, com vistas ao efetivo exercício da 

cidadania; 

VII - promover ações para assegurar os direitos e os interesses do 

consumidor; 

VIII - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa 

do consumidor;            (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

IX - adotar ações para manutenção e expansão do sistema nacional de 

informações de defesa do consumidor e garantir o acesso às informações; 

X - receber e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões 

apresentadas por consumidores, entidades representativas ou pessoas 

jurídicas de direito público ou privado; 

XI - firmar convênios com órgãos e entidades públicas e com instituições 

privadas para executar planos e programas, além de atuar em defesa do 

cumprimento de normas e de medidas federais; 

XII - incentivar, inclusive com recursos financeiros e programas especiais, 

a criação de órgãos públicos estaduais, distritais e municipais de defesa do 

consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse objetivo; 

XIII - celebrar compromissos de ajustamento de conduta, na forma da 

lei;             (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

XIV - exercer as competências estabelecidas na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; 

XV - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais e 

práticas abusivas, nos termos da Lei nº 8.078, de 1990; 



XVI - dirigir, orientar e avaliar ações para capacitação em defesa do 

consumidor destinadas aos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor; 

XVII - determinar ações de monitoramento de mercado de consumo para 

subsidiar políticas públicas de proteção e defesa do consumidor; 

XVIII - solicitar a colaboração de órgãos e entidades de notória 

especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos; 

XIX - acompanhar os processos regulatórios, com vistas à efetiva 

proteção dos direitos dos consumidores; e 

XX - representar o Ministério na participação em organismos, fóruns, 

comissões e comitês nacionais e internacionais que tratem da proteção e da 

defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores, quando 

não houver designação diversa do Ministro de Estado. 

Art. 16.  Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor compete: 

I - assessorar a Secretaria Nacional do Consumidor na formulação, na 

promoção, na supervisão e na coordenação da política nacional de proteção e 

defesa do consumidor;             (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

II - assessorar a Secretaria Nacional do Consumidor na integração, na 

articulação e na coordenação do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor;             (Redação dada pelo Decreto nº 9.378, de 2018) 

III - analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões 

apresentadas por consumidores, entidades representativas ou pessoas 

jurídicas de direito público ou privado; 

IV - planejar, executar e acompanhar ações de prevenção e repressão às 

práticas infringentes às normas de defesa do consumidor; 

V - planejar, executar e acompanhar ações relacionadas com a saúde e a 

segurança do consumidor; 



VI - prestar aos consumidores orientação sobre seus direitos e suas 

garantias; 

VII - informar e conscientizar o consumidor, por intermédio dos diferentes 

meios de comunicação; 

VIII - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para a 

apuração de delito contra os consumidores; 

IX - representar ao Ministério Público para fins de adoção das medidas 

necessárias ao cumprimento da legislação de defesa do consumidor, no âmbito 

de sua competência; 

X - comunicar e propor aos órgãos competentes medidas de prevenção e 

repressão às práticas contrárias aos direitos dos consumidores; 

XI - fiscalizar demandas que envolvam relevante interesse geral e de 

âmbito nacional previstas nas normas de defesa do consumidor e instaurar 

averiguações preliminares e processos administrativos; 

XII - planejar e coordenar as ações fiscalizatórias do cumprimento das 

normas de defesa do consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor; 

XIII - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos 

direitos do consumidor; 

XIV - acompanhar e avaliar propostas de atos normativos relacionadas 

com a defesa do consumidor; 

XV - promover e manter a articulação com os órgãos da administração 

pública federal, com os órgãos afins dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e com as entidades civis ligadas à proteção e à defesa do 

consumidor; 



XVI - elaborar e promover programas educativos e informativos para 

consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e seus deveres, com 

vistas à melhoria das relações de consumo; 

XVII - promover estudos sobre as relações de consumo e o mercado; 

XVIII - propor à Secretaria Nacional do Consumidor a celebração de 

convênios, de acordos e de termos de cooperação técnica, com vistas à 

melhoria das relações de consumo;             (Redação dada pelo Decreto nº 

9.378, de 2018) 

XIX - elaborar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra 

fornecedores de produtos e serviços; 

XX - acompanhar os processos regulatórios, com vistas à efetiva proteção 

dos direitos dos consumidores; 

XXI - acompanhar os processos de autorregulação dos setores 

econômicos, com vistas ao aprimoramento das relações de consumo; 

XXII - promover a integração dos procedimentos, dos bancos de dados e 

de informações de defesa do consumidor; e 

XXIII - promover ações para a proteção e a defesa do consumidor, com 

ênfase no acesso à informação. 

Art. 17.  À Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas compete: 

I - assessorar e assistir o Ministro de Estado quanto às políticas sobre 

drogas; 

II - articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, a 

atenção e a reinserção social de usuários e de dependentes de drogas e as 

atividades de capacitação e treinamento dos agentes do Sistema Nacional de 

Políticas sobre Drogas; 



III - apoiar as ações de cuidado e de tratamento de usuários e 

dependentes de drogas, em consonância com as políticas do Sistema Único de 

Saúde e do Sistema Único de Assistência Social; 

IV - desenvolver e coordenar atividades relativas à definição, à 

elaboração, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à 

atualização de planos, programas, procedimentos e políticas públicas sobre 

drogas; 

V - gerir o Fundo Nacional Antidrogas e fiscalizar a aplicação dos 
recursos repassados pelo Fundo aos órgãos e às entidades conveniados; 

VI - firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos 
congêneres com entes federativos, entidades, instituições e organismos 
nacionais e propor acordos internacionais, no âmbito de suas 
competências; 

VII - indicar bens apreendidos e não alienados em caráter cautelar, a 

serem colocados sob custódia de autoridade ou de órgão competente para 

desenvolver ações de redução da demanda e da oferta de drogas, para uso em 

tais ações ou em apoio a elas; 

VIII - gerir o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas; 

IX - desempenhar as atividades de secretaria-executiva do Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD; 

X - analisar e propor atualização da legislação pertinente à sua área de 

atuação; 

XI - executar as ações relativas à Política Nacional sobre Drogas e a 

programas federais de políticas sobre drogas; e 

XII - organizar informações, acompanhar fóruns internacionais e promover 

atividades de cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com 

outros países e organismos internacionais, mecanismos de integração regional 

e sub-regional que tratem de políticas sobre drogas. 



Art. 18.  À Diretoria de Articulação e Projetos compete: 

I - articular, coordenar, supervisionar, integrar e propor políticas públicas 

relacionadas com a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas e a formação de 

profissionais que atuem com usuários de drogas e seus familiares; 

II - propor ações e projetos, coordenar, acompanhar, avaliar e articular, no 

âmbito das três esferas de governo, a execução da Política Nacional sobre 

Drogas e da Política Nacional sobre o Álcool; 

III - analisar e emitir manifestação técnica sobre projetos 
desenvolvidos com recursos parciais ou totais do Fundo Nacional 
Antidrogas; 

IV - articular e coordenar, por meio de parceria com instituições de ensino 

superior e de pesquisa, projetos de capacitação de diversos profissionais e 

segmentos sociais para a implementação de atividades relacionadas com a 

redução da demanda e da oferta de drogas no País; 

V - promover, articular e orientar as ações relacionadas com a 

cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira para produção de 

conhecimento e gestão de informações sobre drogas; 

VI - articular e coordenar o processo de coleta e de sistematização de 

informações sobre drogas entre os órgãos do governo e os organismos 

internacionais; 

VII - gerir o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas; 

VIII - divulgar conhecimentos sobre drogas; 

IX - fomentar, direta e indiretamente, a realização de pesquisas e 

participar da atualização de pesquisas sobre drogas e seu impacto na 

população; e 



X - assessorar o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas nos 

assuntos referentes ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e 

apresentar propostas para sua implementação e seu fortalecimento, de forma a 

priorizar a descentralização de ações e a integração de políticas públicas. 

Art. 19.  À Diretoria de Gestão de Ativos compete: 

I - administrar os recursos oriundos de apreensão e perdimento, em favor 

da União, de bens, de direitos e de valores objetos de tráfico ilícito de drogas e 

outros recursos destinados ao Fundo Nacional Antidrogas; 

II - realizar e promover a regularização e a alienação de bens com 

definitivo perdimento decretado em favor da União e a apropriação de valores 

destinados à capitalização do Fundo Nacional Antidrogas; 

III - acompanhar, analisar e executar procedimentos relativos à gestão do 

Fundo Nacional Antidrogas; 

IV - atuar, perante os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público e as 

polícias, na obtenção de informações sobre processos que envolvam a 

apreensão, a constrição e a indisponibilidade de bens, direitos e valores, em 

decorrência de tráfico ilícito de drogas, além de realizar o controle do fluxo, a 

manutenção, a segurança e o sigilo das referidas informações, por meio de 

sistema informatizado de gestão; 

V - planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e interagir com os órgãos do 

Ministério e da administração pública federal; 

VI - acompanhar a execução de políticas públicas sobre drogas; 

VII - propor ações, projetos, atividades e seus objetivos e contribuir para o 

detalhamento e a implementação do programa de gestão da política nacional 

sobre drogas e dos planos de trabalho decorrentes; 



VIII - analisar e emitir manifestação técnica sobre projetos 
desenvolvidos com recursos parciais ou totais do Fundo Nacional 
Antidrogas; e 

IX - coordenar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária e 

financeira de projetos e as atividades constantes dos planos de trabalho do 

programa de gestão da política nacional sobre drogas, além de atualizar as 

informações gerenciais decorrentes. 

Art. 20.  À Diretoria de Planejamento e Avaliação compete: 

I - desenvolver e coordenar atividades relativas ao planejamento e à 

avaliação de planos, programas e projetos tendo em vista as metas propostas 

pela Política Nacional sobre Drogas e pela Política Nacional sobre o Álcool; 

II - acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas no âmbito do 

Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas; 

III - acompanhar e avaliar a execução de ações, planos, programas e 

projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas, além de monitorar a consecução das metas estabelecidas e propor as 

modificações necessárias ao seu aperfeiçoamento; 

IV - coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária e do 

planejamento do plano plurianual da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas; 

V - consolidar o planejamento estratégico anual e plurianual da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas; 

VI - coordenar, acompanhar e monitorar a gestão dos projetos 
conveniados e contratados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas; e 

VII - orientar instituições sobre processos de formalização de parcerias e 

de repasses. 



Art. 21.  Ao Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal, compete: 

I - orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal na 

implementação de programas de gestão de documentos, em qualquer suporte; 

II - fiscalizar a aplicação dos procedimentos e das operações técnicas 

referentes à produção, ao registro, à classificação, ao controle da tramitação, 

ao uso e à avaliação de documentos, com vistas à modernização dos serviços 

arquivísticos governamentais; 

III - promover o recolhimento dos documentos de guarda permanente 

para tratamento técnico, preservação e divulgação, de forma a garantir acesso 

pleno à informação, em apoio às decisões governamentais de caráter político-

administrativo e ao cidadão na defesa de seus direitos, com vistas a incentivar 

a produção de conhecimento científico e cultural; 

IV - acompanhar e implementar a política nacional de arquivos, definida 

pelo Conselho Nacional de Arquivos; e 

V - instruir e analisar as solicitações de registro de empresas que 

executem serviços de microfilmagem.  

Seção III 

Dos órgãos colegiados  

Art. 22.  Ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos cabe exercer as competências estabelecidas no art. 3º da 
Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. 

Art. 23.  Ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual cabe exercer as competências 
estabelecidas no Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004. 



Art. 24.  Ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas cabe 
exercer as competências estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 5.912, de 
27 de setembro de 2006. 

Art. 25.  Ao Conselho Nacional de Arquivos cabe exercer as 

competências estabelecidas no Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002.  

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES  

Seção I 

Do Secretário-Executivo  

Art. 26.  Ao Secretário-Executivo incumbe: 

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o plano de 

ação global do Ministério; 

II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e das atividades do 

Ministério; 

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do Ministério com 

os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria-

Executiva; e 

IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de 

Estado.  

Seção II 

Dos Secretários  

Art. 27.  Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, 

acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos de suas 

Secretarias ou seus Departamentos, encaminhar à autoridade superior 

propostas de atos normativos e para estabelecimento de parcerias com outras 



instituições, na sua área de competência, e exercer outras atribuições que lhes 

forem cometidas no regimento interno.  

Seção III 

Dos demais dirigentes  

Art. 28.  Ao Chefe de Gabinete, aos Chefes de Assessorias Especiais, ao 

Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores, aos Corregedores-

Gerais, aos Presidentes dos Conselhos, aos Coordenadores-Gerais, aos 

Superintendentes e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar 

e orientar a execução das atividades de suas unidades e exercer outras 

atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.  

ANEXO III 

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA  

Art. 1º  Ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, órgão da 

administração pública federal direta, compete: 

I - coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o 

território nacional em cooperação com os demais entes federativos; 

II - exercer: 

a) a competência prevista no art. 144, § 1º, incisos I a IV, da Constituição, 

por meio da Polícia Federal; 

b) a competência prevista no art. 144, § 2º, da Constituição, por meio da 

Polícia Rodoviária Federal; 



c) a política de organização e manutenção da polícia civil, da polícia 

militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, nos termos do art. 

21, caput, inciso XIV, da Constituição; 

d) a função de ouvidoria das polícias federais; e 

e) a defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes 

da administração pública federal indireta; e 

III - planejar, coordenar e administrar a política penitenciária nacional.  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Art. 2º  O Ministério Extraordinário da Segurança Pública tem a seguinte 

estrutura organizacional: 

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado 

Extraordinário da Segurança Pública: 

a) Assessoria Especial de Controle Interno; 

b) Assessoria Especial Internacional; 

c) Assessoria Especial de Articulação Institucional; 

d) Gabinete; 

e) Secretaria-Executiva: 

1. Subsecretaria de Administração;   (Redação dada pelo Decreto nº 

9.426, de 2018) 

2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;   (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.426, de 2018) 



3. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e   (Incluído 

pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

f) Consultoria Jurídica; 

II - órgãos específicos singulares: 

a) Secretaria Nacional de Segurança Pública: 

1. Diretoria de Políticas de Segurança Pública; 

2. Diretoria de Administração; 

3. Diretoria de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e 

Desenvolvimento de Pessoal; 

4. Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública; 

5. Diretoria de Operações; e 

6. Diretoria de Inteligência; 

b) Departamento Penitenciário Nacional: 

1. Diretoria-Executiva; 

2. Diretoria de Políticas Penitenciárias; e 

3. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal; 

c) Departamento de Polícia Federal: 

1. Diretoria-Executiva; 

2. Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado; 

3. Corregedoria-Geral de Polícia Federal; 

4. Diretoria de Inteligência Policial; 



5. Diretoria Técnico-Científica; 

6. Diretoria de Gestão de Pessoal; 

7. Diretoria de Administração e Logística Policial; e 

8. Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação; e 

d) Departamento de Polícia Rodoviária Federal: Diretoria-Executiva; e 

III - órgãos colegiados: 

a) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

b) Conselho Nacional de Segurança Pública; e 

c) Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública.  

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS  

Seção I 

Dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado 
Extraordinário da Segurança Pública  

Art. 3º  À Assessoria Especial de Controle Interno compete: 

I - assessorar diretamente o Ministro de Estado nas áreas de controle, 

risco, transparência e integridade da gestão; 

II - assistir o Ministro de Estado no pronunciamento estabelecido no art. 

52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992; 

III - prestar orientação técnica ao Secretário-Executivo, aos gestores do 

Ministério Extraordinário e aos representantes indicados pelo Ministro de 

Estado em conselhos e comitês, nas áreas de controle, risco, transparência e 

integridade da gestão; 



IV - prestar orientação técnica e acompanhar os trabalhos das unidades 

do Ministério Extraordinário com vistas a subsidiar a elaboração da prestação 

de contas anual do Presidente da República e do relatório de gestão; 

V - prestar orientação técnica na elaboração e na revisão de normas 

internas e de manuais; 

VI - apoiar a supervisão ministerial dos órgãos quanto ao planejamento e 

aos resultados dos trabalhos; 

VII - auxiliar na interlocução entre as unidades responsáveis por assuntos 

relacionados à ética, à ouvidoria e à correição no Ministério Extraordinário e os 

órgãos de controle interno e externo e de defesa do Estado; 

VIII - acompanhar processos de interesse do Ministério Extraordinário 

junto aos órgãos de controle interno e externo e de defesa do Estado; 

IX - acompanhar a implementação das recomendações do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União e das deliberações do Tribunal 

de Contas da União, relacionadas ao Ministério Extraordinário, e atender outras 

demandas provenientes dos órgãos de controle interno e externo e de defesa 

do Estado; e 

X - apoiar as ações de capacitação nas áreas de controle, risco, 

transparência e integridade da gestão. 

Art. 4º  À Assessoria Especial Internacional compete: 

I - assessorar o Ministro de Estado e as demais unidades do Ministério 

Extraordinário, no Brasil e no exterior, nos temas, negociações e processos 

internacionais de interesse do Ministério Extraordinário, em articulação com o 

Ministério das Relações Exteriores; 

II - preparar subsídios e informações para a elaboração de 

pronunciamentos, conferências, artigos e textos de apoio ao Ministro de Estado 

e secretários do Ministério Extraordinário; 



III - coordenar, em estreita articulação com os órgãos específicos 

singulares e os órgãos colegiados, a posição do Ministério Extraordinário em 

temas internacionais e sua participação em eventos e processos negociadores 

em foros internacionais; 

IV - contribuir na preparação de eventos, reuniões e atividades 

internacionais com participação do Ministro de Estado, diretores e secretários 

do Ministério Extraordinário; 

V - representar o Ministro de Estado em reuniões, eventos e negociações 

internacionais, presidindo ou compondo grupos de trabalho 

intergovernamentais, no Brasil e no exterior; 

VI - implementar, em estreita coordenação com os órgãos específicos 

singulares e os órgãos colegiados, as diretrizes da política externa na área de 

segurança pública; 

VII - manter interlocução direta junto a embaixadores estrangeiros e 

representantes de organismos internacionais sediados em Brasília; 

VIII - atuar como interlocutor precípuo junto a embaixadores no Ministério 

das Relações Exteriores e nas embaixadas e representações brasileiras junto a 

organismos internacionais; 

IX - planejar e organizar as viagens internacionais oficiais do Ministro de 

Estado e de diretores e secretários dos setores do Ministério Extraordinário, 

preparando subsídios para sua atuação em visitas oficiais, comitês, seminários, 

conferências, assembleias e outros eventos na área de segurança pública; e 

X - preparar e acompanhar audiências do Ministro de Estado e de 

secretários dos setores do Ministério Extraordinário com autoridades 

estrangeiras em visitas oficiais ao Brasil. 

Art. 5º  À Assessoria Especial de Articulação Institucional compete: 



I - assessorar o Ministro de Estado no relacionamento com outros 

Ministérios, Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências 

governamentais; 

II - assessorar o Ministro de Estado no relacionamento e cooperação com 

órgãos governamentais estaduais e municipais; 

III - fomentar e articular o diálogo e a cooperação entre os diferentes 

segmentos da sociedade civil e o Ministério Extraordinário, inclusive por meio 

da articulação com os órgãos colegiados; 

IV - assessorar as relações políticas do Ministério Extraordinário com os 

diferentes segmentos da sociedade civil; e 

V - acompanhar as atividades dos conselhos e os demais órgãos 

colegiados do Ministério Extraordinário. 

Art. 6º  Ao Gabinete compete: 

I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social e 

ocupar-se das relações públicas e do preparo e do despacho de seu 

expediente pessoal; 

II - coordenar e desenvolver atividades que auxiliem a atuação 

institucional do Ministério Extraordinário, no âmbito internacional, em 

articulação com o Ministério das Relações Exteriores e com outros órgãos da 

administração pública; 

III - supervisionar as atividades de ouvidoria e aquelas relacionadas com 

os sistemas federais de transparência e de acesso a informações, no âmbito do 

Ministério Extraordinário; 

IV - assessorar as relações políticas do Ministério Extraordinário com os 

diferentes segmentos da sociedade civil;    (Redação dada pelo Decreto nº 

9.426, de 2018) 



V - participar do processo de articulação com o Congresso Nacional nos 

assuntos de competência do Ministério Extraordinário, observadas as 

competências dos órgãos que integram a Presidência da 

República;    (Redação dada pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

VI - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos 

formulados e acompanhar a tramitação legislativa dos projetos de interesse do 

Ministério Extraordinário;   (Redação dada pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

VII - acompanhar as atividades dos conselhos e os demais órgãos 

colegiados do Ministério Extraordinário;    (Redação dada pelo Decreto nº 

9.426, de 2018) 

VIII - coordenar e articular as relações políticas do Ministério 

Extraordinário com os diferentes segmentos da sociedade civil; 

IX - planejar, coordenar e executar a política de comunicação social e a 

publicidade institucional do Ministério Extraordinário, conforme as diretrizes de 

comunicação da Presidência da República;     (Redação dada pelo Decreto nº 

9.426, de 2018) 

X - exercer as atribuições de Secretaria-Executiva da Comissão de Ética 

do Ministério Extraordinário; 

XI - exercer as atribuições de cerimonial e medalhística na configuração 

de eventos e solenidades, articulando-se com as assessorias dos órgãos e 

autoridades públicas envolvidas; 

XII - assessorar na preparação de viagens e visitas oficiais do Ministro de 

Estado, estabelecendo contato com os setores envolvidos, com vistas à 

adoção das providências necessárias; e 

XIII - exercer as atribuições de Ouvidoria-Geral e Corregedoria-Geral. 

Art. 7º  À Secretaria Executiva compete: 



I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e na coordenação das 

atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério Extraordinário 

e dos órgãos específicos e singulares a ele vinculados; 

II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas 

federais de planejamento e de orçamento, de organização e inovação 

institucional, de contabilidade, de informação de custos, de administração 

financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de 

recursos humanos, de serviços gerais e de gestão de documentos de arquivo, 

no âmbito do Ministério Extraordinário; 

III - elaborar e orientar a política de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, no âmbito do Ministério Extraordinário e das entidades a ele 

vinculadas; e 

IV - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na 

implementação das ações da área de competência do Ministério Extraordinário. 

Art. 8º  À Subsecretaria de Administração compete: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos, de serviços 

gerais e de gestão de documentos de arquivo, no âmbito do Ministério 

Extraordinário;    (Redação dada pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais 

referidos no inciso I, e informar e orientar os órgãos integrantes do Ministério 

Extraordinário quanto ao cumprimento das normas administrativas 

estabelecidas; 

III - elaborar e consolidar os planos e programas das atividades de sua 

área de competência e submetê-los a decisão superior; e 

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades. 

Art. 9º  À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete: 



I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de planejamento, orçamento e finanças, 

de organização e de inovação institucional, de contabilidade e de informação 

de custos e de administração financeira no âmbito do Ministério Extraordinário; 

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais 

referidos no inciso I e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do 

Ministério Extraordinário quanto ao cumprimento das normas estabelecidas; 

III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua 

área de competência e submetê-los à decisão superior; 

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no 

âmbito de sua competência; e 

V - desenvolver as atividades de execução contábil no âmbito do 

Ministério Extraordinário. 

Art. 9º-A.  À Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

compete:   (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar 

e controlar programas e projetos relacionados ao Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério 

Extraordinário, observadas as diretrizes, os padrões e as normas emanadas 

pelo órgão central;   (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

II - atuar como órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação e representar o Ministério Extraordinário quando 

necessário;   (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

III - coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia 

da Informação e as suas revisões com as demais unidades do Ministério 

Extraordinário;    (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 



IV - planejar, coordenar e acompanhar as contratações e as aquisições 

relativas à tecnologia da informação e comunicação do Ministério 

Extraordinário e a gestão dos respectivos contratos;   (Incluído pelo Decreto nº 

9.426, de 2018) 

V - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de desenvolvimento 

de sistemas de informação, sítios de internet, intranet, sistemas legados, em 

caráter interno ou externo, com a utilização de recursos próprios ou de 

terceiros, que influenciem áreas negociais ou de apoio do órgão;   (Incluído 

pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

VI - apoiar a integração e a interoperabilidade entre as soluções 

implementadas nas unidades do Ministério Extraordinário ou outros órgãos; 

e   (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

VII - planejar, coordenar e acompanhar as ações de administração e 

qualidade de dados.   (Incluído pelo Decreto nº 9.426, de 2018) 

Art. 10.  À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da 

União, compete: 

I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério 

Extraordinário. 

II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos 

demais atos normativos, a ser uniformemente seguida na área de atuação do 

Ministério Extraordinário quando não houver orientação normativa do 

Advogado-Geral da União; 

III - atuar, em conjunto com os órgãos técnicos do Ministério 

Extraordinário, na elaboração de propostas de atos normativos que serão 

submetidas ao Ministro de Estado; 

IV - realizar revisão final da técnica legislativa e emitir parecer conclusivo 

sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o 

ordenamento jurídico das propostas de atos normativos; 



V - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade 

administrativa dos atos do Ministério Extraordinário e das entidades a ele 

vinculadas; e 

VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério 

Extraordinário: 

a) os textos de editais de licitação e os dos respectivos contratos ou 

instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados; e 

b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade, ou se decida a 

dispensa de licitação.  

Seção II 

Dos órgãos específicos singulares  

Art. 11.  À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete: 

I - assessorar o Ministro de Estado na definição, na implementação e no 

acompanhamento de políticas, programas e projetos de segurança pública, 

prevenção social e controle da violência e da criminalidade; 

II - coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o 

território nacional em cooperação com os demais entes federativos; 

III - estimular, propor e efetivar a cooperação federativa no âmbito da 

segurança pública; 

IV - estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distrital e 

municipais a elaboração de planos e programas integrados de segurança 

pública e de ações sociais de prevenção da violência e da criminalidade; 

V - implementar, manter e modernizar redes de integração e de sistemas 

nacionais de informações de segurança pública, em conformidade com 

disposto na Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012; 



VI - integrar as atividades de inteligência de segurança pública, em 

consonância com os órgãos de inteligência federais, estaduais e distrital que 

compõem o subsistema de inteligência de segurança pública; 

VII - promover a articulação e a integração dos órgãos de segurança 

pública, incluídas as organizações governamentais e não governamentais; 

VIII - coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública; 

IX - promover e fomentar a modernização e o reaparelhamento dos 

órgãos de segurança pública; 

X - promover a valorização, o ensino e a capacitação dos profissionais de 

segurança pública; 

XI - representar o Ministério Extraordinário no Comitê Gestor do Fundo 

Nacional de Segurança Pública; 

XII - coordenar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e 

promover a integração dos centros integrados de comando e controle 

regionais; 

XIII - participar da elaboração de propostas de legislação em assuntos de 

segurança pública; 

XIV - realizar e fomentar estudos e pesquisas destinados à redução da 

violência e da criminalidade; 

XV - gerir os processos relativos aos eventos de segurança pública, no 

âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública; e 

XVI - gerir os riscos corporativos no âmbito da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública. 

Art. 12.  À Diretoria de Políticas de Segurança Pública compete: 



I - articular, propor, formular, implementar e avaliar políticas, programas e 

projetos de segurança pública, prevenção social e controle da violência e 

criminalidade; 

II - fomentar a utilização de métodos de gestão e controle para 

melhoramento da eficiência e da efetividade dos órgãos de segurança pública; 

III - fomentar a utilização de novas tecnologias na área de segurança 

pública com vistas ao fortalecimento e à modernização de suas instituições; 

IV - estimular e promover o intercâmbio de informações e experiências 

entre órgãos governamentais, entidades não governamentais e organizações 

multilaterais, nacionais e internacionais; e 

V - assistir o Secretário Nacional de Segurança Pública na elaboração de 

propostas de atos normativos em assuntos relacionados à segurança pública. 

Art. 13.  À Diretoria de Administração compete: 

I - gerir os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP 
e outros relativos à Secretaria Nacional de Segurança Pública; 

II - executar os processos de licitação e contratação de bens e serviços 

propostos pelas Diretorias da Secretaria; 

III - gerir as transferências voluntárias e os instrumentos congêneres 

oriundos do FNSP e de outros recursos relativos à Secretaria Nacional de 

Segurança Pública; 

IV - fornecer suporte administrativo ao Conselho Gestor do Fundo 

Nacional de Segurança Pública; 

V - articular-se com as demais Diretorias com vistas ao planejamento e à 

gestão orçamentária e financeira da Secretaria Nacional de Segurança Pública; 

VI - realizar a gestão do efetivo, respeitadas as competências da Força 

Nacional de Segurança Pública; e 



VII - coordenar as ações de planejamento e execução logística da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública relacionadas com os processos de 

aquisição, recebimento e distribuição de bens e serviços, gestão do patrimônio, 

contratos e convênios, transporte e obrigações associadas. 

Art. 14.  À Diretoria de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e 

Desenvolvimento de Pessoal compete: 

I - promover e fomentar ações de ensino e capacitação em segurança 

pública; 

II - promover pesquisas temáticas, estudos comparados, levantamentos 

estatísticos e diagnósticos destinados à capacitação, ao desenvolvimento, ao 

aperfeiçoamento e à inovação na área de segurança pública; 

III - fomentar estudos e pesquisas para a identificação, o desenvolvimento 

e o aperfeiçoamento das competências técnicas e comportamentais dos 

profissionais de segurança pública; 

IV - identificar, documentar e disseminar pesquisas e experiências 

inovadoras relacionadas com a segurança pública; 

V - identificar e fomentar iniciativas destinadas à valorização dos 

profissionais de segurança pública; 

VI - produzir material técnico com vistas à padronização e à 

sistematização de procedimentos na segurança pública; 

VII - proceder à coleta, à análise, à atualização, à sistematização, à 

integração e à interpretação de dados e informações relativos às políticas de 

segurança pública, em articulação com os órgãos cujas competências estejam 

relacionadas com as políticas destinadas ao sistema prisional e à execução 

penal, ao enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas, entre 

outras; 



VIII - disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações 

para auxiliar na formulação, na implementação, na execução, no 

monitoramento e na avaliação de políticas de segurança pública; e 

IX - participar dos processos de integração e modernização das redes e 

dos sistemas de dados e informações sobre segurança pública, crimes, 

sistema prisional e drogas. 

Art. 15.  À Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública compete: 

I - atuar em atividades destinadas à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, nas hipóteses previstas na 

legislação; 

II - coordenar e planejar a seleção, o recrutamento, a mobilização e a 

desmobilização, o preparo e o emprego dos efetivos de polícia ostensiva e 

preventiva, de bombeiros, de defesa civil, de polícia judiciária e de perícia; 

III - propor e desenvolver, em conjunto com a Diretoria de Ensino, 

Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal, ações de 

capacitação, formação e nivelamento destinados aos efetivos de polícia 

ostensiva e preventiva, de bombeiros militares, de defesa civil, de polícia 

judiciária e de perícia, no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública; 

IV - realizar o planejamento operacional referente ao emprego dos 

efetivos; 

V - instaurar procedimentos administrativos de apuração de conduta, 

averiguação preliminar de saúde e de inquérito técnico, no âmbito do pessoal 

da Diretoria; 

VI - planejar, organizar, coordenar, controlar e fiscalizar a distribuição, a 

segurança e o uso dos armamentos, das munições, dos equipamentos, das 

viaturas e dos materiais da Força Nacional de Segurança Pública; 



VII - elaborar estudos relativos às necessidades logísticas, administrativas 

e de emprego operacional relativas à atuação da Força Nacional de Segurança 

Pública; e 

VIII - realizar ações de inteligência operacional destinadas à sua atuação 

quando demandadas pela Diretoria de Inteligência. 

Art. 16.  À Diretoria de Operações compete: 

I - promover a integração operacional entre os órgãos de segurança 

pública federais, estaduais e distrital nas atividades das quais a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública participe; 

II - participar do processo de integração das atividades da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, e dessas com as atividades operacionais dos 

demais órgãos de segurança pública federais, estaduais e distritais; 

III - coordenar o planejamento e a execução das operações integradas de 

segurança pública; 

IV - estimular e propor aos órgãos federais, estaduais e distritais a 

implementação de programas e planos de operações integradas de segurança 

pública, com vistas à prevenção e à repressão da violência e da criminalidade; 

V - coordenar as atividades do centro integrado de comando e controle 

nacional e fomentar a interoperabilidade entre os centros integrados de 

comando e controle dos Estados e do Distrito Federal; 

VI - propor a mobilização de servidores e militares para coordenar e 

apoiar as operações integradas, no âmbito de suas competências; e 

VII - propor a elaboração de projetos e políticas que subsidiem ou 

promovam ações integradas de segurança pública. 

Parágrafo único.  Consideram-se operações integradas de segurança 

pública aquelas planejadas e coordenadas a partir de ambiente comum, 



gerenciadas ou apoiadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que 

envolvam órgãos de segurança federais, estaduais e distritais. 

Art. 17.  À Diretoria de Inteligência compete: 

I - assessorar o Secretário Nacional de Segurança Pública com 

informações estratégicas no processo decisório relativo a políticas de 

segurança pública; 

II - planejar, coordenar, integrar, orientar e supervisionar, como agência 

central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - Sisp, as 

atividades de inteligência de segurança pública em âmbito nacional; 

III - subsidiar o Secretário Nacional de Segurança Pública na definição da 

política nacional de inteligência de segurança pública, especialmente quanto à 

doutrina, à forma de gestão, ao uso dos recursos e às metas de trabalho; 

IV - promover, com os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência - Sisbin, o intercâmbio de dados e conhecimentos, necessários à 

tomada de decisões administrativas e operacionais por parte da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública; 

V - propor ações de capacitação relacionadas com a atividade de 

inteligência de segurança pública, em parceria com a Diretoria de Ensino, 

Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal e com outros 

órgãos e instituições, no País ou no exterior; 

VI - desenvolver, acompanhar, avaliar e apoiar projetos relacionados com 

a atividade de inteligência de segurança pública; 

VII - elaborar estudos e pesquisas para o aprimoramento das atividades 

de inteligência de segurança pública e de enfrentamento ao crime organizado; 

VIII - planejar, supervisionar e executar ações relativas à obtenção e à 

análise de dados para a produção de conhecimentos de inteligência de 

segurança pública destinados ao assessoramento da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública; e 



IX - acompanhar as atividades operacionais demandadas pela Diretoria e 

executadas por outros órgãos da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

que envolvam aplicação de instrumentos e mecanismos de inteligência policial. 

Art. 18.  Ao Departamento Penitenciário Nacional cabe exercer as 

competências estabelecidas nos art. 71 e art. 72 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, e, especificamente: 

I - planejar e coordenar a política nacional de serviços penais; 

II - acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no 

território nacional; 

III - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os 

serviços penais; 

IV - assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos 

princípios e das regras da execução penal; 

V - colaborar, técnica e financeiramente, com os entes federativos quanto: 

a) à implantação de estabelecimentos e serviços penais; 

b) à formação e à capacitação permanente dos trabalhadores dos 

serviços penais; 

c) à implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência 

social, cultural, jurídica, e respeito à diversidade e questões de gênero, para 

promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do 

sistema prisional; e 

d) à implementação da Política Nacional de Alternativas Penais e ao 

fomento às alternativas ao encarceramento. 

VI - coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de 

internamento federais; 



VII - processar, analisar e encaminhar, na forma prevista em lei, os 

pedidos de indultos individuais; 

VIII - gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional; 

IX - apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária; 

X - autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração 

de procedimentos disciplinares no âmbito do Departamento; 

XI - elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação penal; e 

XII - promover a gestão da informação penitenciária e consolidar, em 

banco de dados nacional, informações sobre os sistemas penitenciários federal 

e dos entes federativos. 

Art. 19.  À Diretoria-Executiva compete: 

I - coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, orçamento, 

administração financeira, gestão de pessoas, serviços gerais, engenharia e 

tecnologia da informação no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional; 

II - elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do Departamento 

Penitenciário Nacional e as propostas de programação financeira de 

desembolso e de abertura de créditos adicionais; e 

III - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, 

consideradas as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do plano 

plurianual. 

Art. 20.  À Diretoria de Políticas Penitenciárias compete: 

I - planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar as atividades relativas à 

implantação de serviços penais, colaborando técnica e financeiramente com os 

entes federativos; 

II - fomentar a política de alternativas penais nos entes federativos; 



III - apoiar a construção de estabelecimentos penais em consonância com 

as diretrizes de arquitetura definidas pelo Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária e prestar apoio técnico às atividades de engenharia no 

âmbito do Departamento Penitenciário Nacional; 

IV - articular políticas públicas de saúde, educação, cultura, esporte, 

assistência social e jurídica e trabalho para a promoção de direitos da 

população presa, internada e egressa, respeitadas as diversidades; 

V - promover articulação com os órgãos e as instituições de execução 

penal; 

VI - apoiar e realizar ações destinadas à formação e à capacitação dos 

operadores da execução penal; 

VII - realizar inspeções periódicas nos entes federativos para verificar a 

utilização de recursos repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional; e 

VIII - manter programa de cooperação federativa de assistência técnica 

para o aperfeiçoamento e a especialização dos serviços penais estaduais. 

Art. 21.  À Diretoria do Sistema Penitenciário Federal compete: 

I - realizar a execução penal em âmbito federal; 

II - coordenar e fiscalizar os estabelecimentos penais federais; 

III - custodiar presos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade, 

submetidos a regime fechado, de forma a zelar pela aplicação correta e efetiva 

das disposições exaradas nas sentenças; 

IV - promover a comunicação com órgãos e entidades ligados à execução 

penal e, em especial, com os juízos federais e as varas de execução penal; 

V - elaborar normas sobre segurança das instalações, diretrizes 

operacionais e rotinas administrativas e de funcionamento com vistas à 

padronização das unidades penais federais; 



VI - promover a articulação e a integração do sistema penitenciário federal 

com os órgãos e as entidades componentes do sistema nacional de segurança 

pública, inclusive com intercâmbio de informações e ações integradas; 

VII - promover assistência material, jurídica, à saúde, educacional, 

cultural, laboral, ocupacional, social e religiosa aos presos condenados ou 

provisórios custodiados em estabelecimentos penais federais; 

VIII - planejar e executar as atividades de inteligência do sistema 

penitenciário federal, em articulação com os órgãos de inteligência, em âmbito 

nacional e internacional; 

IX - propor ao Diretor-Geral normativas que tratem de direitos e deveres 

dos internos do sistema penitenciário federal; e 

X - promover a realização de pesquisas criminológicas e de classificação 

dos presos custodiados no sistema penitenciário federal. 

Art. 22.  Ao Departamento de Polícia Federal cabe exercer as 

competências estabelecidas no art. 144, § 1º, da Constituição, e, 

especificamente: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, além de outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 

conforme previsto em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o 

contrabando e o descaminho de bens e de valores, sem prejuízo da ação 

fazendária e de outros órgãos públicos nas suas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; 



V - coibir a turbação e o esbulho possessório dos bens e dos próprios da 

União e das entidades integrantes da administração pública federal, sem 

prejuízo da manutenção da ordem pública pelas polícias militares dos Estados 

e do Distrito Federal; e 

VI - acompanhar e instaurar inquéritos relacionados com os conflitos 

agrários ou fundiários e aqueles deles decorrentes, quando se tratar de crime 

de competência federal, além de prevenir e reprimir esses crimes. 

Art. 23.  À Diretoria-Executiva compete dirigir, planejar, coordenar, 

controlar e avaliar as atividades de: 

I - polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, segurança privada, 

controle de produtos químicos, controle de armas, registro de estrangeiros, 

controle migratório e outras de polícia administrativa; 

II - apoio operacional às atividades finalísticas; 

III - segurança institucional e proteção à pessoa; 

IV - segurança de dignitários estrangeiros em visita ao País, por 

solicitação do Ministério das Relações Exteriores; 

V - identificação humana civil e criminal; e 

VI - emissão de documentos de viagem. 

Art. 24.  À Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado 

compete dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de 

investigação criminal relativa a infrações penais: 

I - praticadas por organizações criminosas; 

II - contra os direitos humanos e as comunidades indígenas; 

III - contra o meio ambiente e o patrimônio histórico; 

IV - contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional; 



V - contra a ordem política e social; 

VI - de tráfico ilícito de drogas e armas; 

VII - de contrabando e descaminho de bens; 

VIII - de lavagem de ativos; 

IX - de repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão 

uniforme; e 

X - em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas e empresas públicas. 

Art. 25.  À Corregedoria-Geral de Polícia Federal compete: 

I - dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correicional 

e disciplinar, no âmbito da Polícia Federal; 

II - orientar, no âmbito da Polícia Federal, na interpretação e no 

cumprimento da legislação pertinente às atividades de polícia judiciária e 

disciplinar; e 

III - apurar as infrações cometidas por servidores da Polícia Federal. 

Art. 26.  À Diretoria de Inteligência Policial compete: 

I - dirigir, planejar, coordenar, controlar, avaliar e orientar as atividades de 

inteligência no âmbito da Polícia Federal; 

II - planejar e executar operações de contrainteligência, antiterrorismo e 

outras determinadas pelo Diretor-Geral da Polícia Federal; e 

III - definir doutrina e promover ações de capacitação em inteligência 

policial, juntamente à Academia Nacional de Polícia. 

Art. 27.  À Diretoria Técnico-Científica compete: 



I - dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as 

atividades de perícia criminal e aquelas relacionadas com bancos de perfis 

genéticos; e 

II - gerenciar e manter bancos de perfis genéticos. 

Art. 28.  À Diretoria de Gestão de Pessoal compete dirigir, planejar, 

coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de: 

I - seleção, formação e capacitação de servidores; 

II - pesquisa e difusão de estudos científicos relativos à segurança 

pública; e 

III - gestão de pessoal. 

Art. 29.  À Diretoria de Administração e Logística Policial compete: 

I - dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as 

atividades de: 

a) orçamento e finanças; 

b) modernização da infraestrutura e da logística policial; e 

c) gestão administrativa de bens e serviços; e 

II - gerir as atividades de pesquisa e desenvolvimento da Polícia Federal. 

Art. 30. À Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação compete: 

I - dirigir, planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades 

de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Polícia Federal; e 

II - dirigir, planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades 

de inovação tecnológica no âmbito da Polícia Federal. 

Art. 31.  Compete à Diretoria-Executiva, às Diretorias e à Corregedoria-

Geral da Polícia Federal, no âmbito de suas competências, encaminhar ao 



Diretor-Geral propostas de atos normativos ou para estabelecimento de 

parcerias com outras instituições. 

Art. 32.  Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal cabe exercer as 

competências estabelecidas no art. 144, § 2º da Constituição, no art. 20 da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, no Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 

1995, e, especificamente: 

I - planejar, coordenar e executar o policiamento, a prevenção e 

repressão de crimes nas rodovias federais e áreas de interesse da União; 

II - exercer os poderes de autoridade de trânsito nas rodovias e estradas 

federais; 

III - executar o policiamento, a fiscalização e a inspeção do trânsito e do 

transporte de pessoas, cargas e bens; 

IV - planejar e executar os serviços de prevenção de acidentes e 

salvamento de vítimas nas rodovias e estradas federais; 

V - realizar perícias de trânsito, levantamentos de locais, boletins de 

ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros 

procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à 

elucidação dos acidentes de trânsito; 

VI - assegurar a livre circulação das rodovias e estradas federais, 

notadamente em casos de acidentes de trânsito, manifestações sociais e 

calamidades públicas; 

VII - manter articulação com os órgãos de trânsito, transporte, segurança 

pública, inteligência e defesa civil, para promover o intercâmbio de 

informações; 

VIII - executar, promover e participar das atividades de orientação e 

educação para a segurança no trânsito, bem como desenvolver trabalho 

contínuo e permanente de prevenção de acidentes de trânsito; 



IX - informar ao órgão de infraestrutura sobre as condições da via, da 

sinalização e do tráfego que possam comprometer a segurança do trânsito, e 

solicitar e adotar medidas emergenciais à sua proteção; 

X - credenciar, contratar, conveniar, fiscalizar e adotar medidas de 

segurança relativas aos serviços de recolhimento, remoção e guarda de 

veículos e animais e escolta de transporte de produtos perigosos, cargas 

superdimensionadas e indivisíveis; e 

XI - planejar e executar medidas de segurança para a escolta dos 

deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de 

Estado, diplomatas estrangeiros e outras autoridades, nas rodovias e estradas 

federais, e em outras áreas, quando solicitado pela autoridade competente. 

Art. 33.  À Diretoria-Executiva compete dirigir, planejar, coordenar, 

controlar e avaliar as atividades de: 

I - planejamento, orçamento, administração financeira, gestão de 

pessoas, serviços gerais, engenharia e tecnologia da informação no âmbito da 

Polícia Rodoviária Federal; 

II - comunicação social, assuntos parlamentares, relações institucionais e 

internacionais, de promoção de Direitos Humanos, Ouvidoria, Serviço de 

Informações ao Cidadão, Governança, Gestão de Risco e Controle Interno no 

âmbito da Polícia Rodoviária Federal; 

III - consolidação da proposta orçamentária anual e plurianual no âmbito 

da Polícia Rodoviária Federal; 

IV - avaliação de projetos e atividades, consideradas as diretrizes, os 

objetivos e as metas constantes do plano plurianual e do plano estratégico do 

órgão; e 

V - avaliação das propostas de atos normativos ou para estabelecimento 

de parcerias com outras instituições, encaminhadas pelas Coordenações-



Gerais e Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito de suas 

competências, para posterior deliberação da Direção-Geral.  

Seção III 

Dos órgãos colegiados  

Art. 34.  Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

compete: 

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, à 

administração da justiça criminal e à execução das penas e das medidas de 

segurança; 

II - contribuir para a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 

além de sugerir as metas e as prioridades da política criminal e penitenciária; 

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a adequação 

às necessidades do País; 

IV - estimular e promover a pesquisa no campo da criminologia; 

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e 

aperfeiçoamento do servidor; 

VI - propor regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos 

penais e de casas de albergados; 

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; 

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais e informar-se, 

mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros 

meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e no 

Distrito Federal e propor às autoridades dela incumbida as medidas 

necessárias ao seu aprimoramento; 



IX - representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo, na hipótese de 

violação de normas referentes à execução penal; e 

X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em 

parte, de estabelecimento penal. 

Art. 35.  Ao Conselho Nacional de Segurança Pública cabe exercer as 

competências estabelecidas no Decreto nº 7.413, de 30 de dezembro de 2010. 

Art. 36. Ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública 

cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001.  

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES  

Seção I 

Do Secretário-Executivo  

Art. 37.  Ao Secretário-Executivo incumbe: 

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o plano de 

ação global do Ministério Extraordinário; 

II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e das atividades do 

Ministério Extraordinário; 

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do Ministério 

Extraordinário com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de 

competência da Secretaria-Executiva; e 

IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de 

Estado.  

Seção II 



Dos Secretários e dos Diretores-Gerais  

Art. 38.  Aos Secretários e aos Diretores-Gerais incumbe planejar, dirigir, 

coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos 

órgãos de suas Secretarias ou de seus Departamentos, encaminhar à 

autoridade superior propostas de atos normativos e para estabelecimento de 

parcerias com outras instituições, na sua área de competência, e exercer 

outras atribuições que lhes forem cometidas no regimento interno.  

Seção III 

Dos demais dirigentes  

Art. 39.  Ao Chefe de Gabinete, aos Chefes de Assessoria Especial, ao 

Consultor Jurídico, ao Subsecretários, aos Diretores, aos Corregedores-Gerais, 

aos Presidentes dos Conselhos, aos Coordenadores-Gerais, aos 

Superintendentes e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar 

e orientar a execução das atividades de suas unidades e exercer outras 

atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.   
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TÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO 

DISTRITO FEDERAL 

Art. 1º O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia 

política, administrativa e financeira, observador os princípios 

constitucionais, reger-se-á por esta Lei Orgânica. 

 

(…) 

 

Art. 3º São objetivos prioritários do Distrito Federal: 

 

I - garantir e promover os direitos humanos assegurados na 

Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 

 

(veja o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre 

a EDUCAÇÃO: 

“Adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. 

Preâmbulo 



(…) 

Agora portanto a Assembléia Geral proclama a presente 

Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum 

a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo 

sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por meio do 

ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 

liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 

sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 

próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios 

sob sua jurisdição. 

 

 

(…) 

Artigo 26 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 

instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-

profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 

do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 

da manutenção da paz.  

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada a seus filhos. 

Artigo 27 
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida 



cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do 

progresso científico e de seus benefícios.  

2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais 

e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária 

ou artística da qual seja autor.” 

 

(…) 

 

VI - dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade 
nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança 

pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social; 

 

(…) 

 

IX - valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir 

para a cultura brasileira. 

 

      

 

8.1 - SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO 
INCLUIR A LITERATURA BRASILIENSE NO CURRÍCULO DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, COM VISTAS A INCENTIVAR E 
DIFUNDIR AS FORMAS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICO-LITERÁRIA 
LOCAIS (previsto na LODF) 

 

“Art. 235. A rede oficial de ensino deve incluir em seu currículo, 
em todos os níveis, conteúdo programático de educação 
ambiental, educação financeira, educação sexual, educação 
para o trânsito, saúde oral, comunicação social, artes, 
prevenção de doenças, cidadania, pluralidade cultural, 



pluralidade racial, além de outros adequados à realidade 
específica Distrito Federal. 

 

§ 1º A língua espanhola pode constar como opção de língua 

estrangeira de todas as etapas da educação básica da rede pública 

de ensino, tendo em vista o que estabelece o art. 4º, parágrafo 

único, da Constituição Federal. 

 

§ 2º Para efeito do disposto no caput, o Poder Público deve 
incluir a literatura brasiliense no currículo das instituições 
públicas, com vistas a incentivar e difundir as formas de 
produção artístico-literária locais. 

 

§ 3º O currículo escolar e o universitário devem incluir, no conjunto 

das disciplinas, conteúdo sobre as lutas das mulheres, dos negros, 

dos índios e de outros na história da humanidade e da sociedade 

brasileira. 

 

Art. 236. Cabe ao Poder Público manter um sistema de bibliotecas 

escolares na rede pública e incentivar a criação de bibliotecas na 

rede privada, na forma da lei.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 - PORTARIA Nº 343, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018: Institui a Política 
de Leitura, Escrita e Oralidade do Distrito Federal. 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, com 

base na Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Cultural de Leitura, Escrita e Oralidade do 

Distrito Federal, em consonância com a Política Distrital das Artes, nos termos 

do art. 4º da Lei Complementar nº 933, de 14 de novembro 2017, para 

fomento, incentivo, promoção, difusão, preservação e fruição da leitura, 

escrita e oralidade no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entrono - RIDE, visando ao fortalecimento das atividades 

correlatas, cadeias e arranjos produtivos do setor. 

 

§1º É objeto desta política o conjunto de iniciativas, atividades e processos, 

instrumentos relacionados à leitura, escrita e oralidade, em suas diversas 

formas e meios, segmentos e plataformas de realização e acesso, com origem 

ou exercício no Distrito Federal e RIDE. 

 

§2º São considerados agentes culturais da política os criadores, escritores, 

contadores de histórias, repentistas, cordelistas, MCs, editores, editores de 

estilo, críticos e críticos literários, bibliotecários, documentalistas, mediadores, 

formadores, leitores e ouvintes. 

 

Art. 2º A coordenação da Política Cultural de Leitura, Escrita e Oralidade do 

Distrito Federal é de responsabilidade da Fundação das Artes do Distrito 

Federal, conforme Lei Complementar nº 933, de 2017. 

 

§1º Enquanto não houver a implementação definitiva da Fundação, a presente 

política será coordenada pela Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento 

e Promoção Cultural (SPDPC) ou por estrutura equivalente. 



 

§2º São considerados estratégicos para a formulação e implementação da 

Política de Leitura, Escrita e Oralidade do Distrito Federal os seguintes 

equipamentos públicos de cultura e os sistemas nos quais estão inseridos: 

 

I. Conjunto Cultural da República, compreendendo a Biblioteca Nacional de 

Brasília, Museu Nacional, seu Anexo e áreas externas; 

 

II. Biblioteca Pública de Brasília; 

 

III. Casa do Cantador; 

 

IV. Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul; 

 

V. Museu Vivo da Memória Candanga; 

 

VI. Memorial dos Povos Indígenas; 

 

VII. Complexo Cultural de Samambaia; 

 

VIII. Complexo Cultural de Planaltina; e 

 

IX. Cine Brasília. 

 

Art. 3º A formulação de propostas e a implementação das ações desta Política 

devem ser realizadas em diálogo com: 

 

I. gerências de cultura das Regiões Administrativas responsáveis pelas 

bibliotecas públicas, conforme Decreto nº 17.684, de 18 de setembro de1996; 

 

II. Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da 

Cultura ou estrutura equivalente; 

 



III. Conselho de Cultura do Distrito Federal e os Conselhos Regionais de 

Cultura ou estrutura equivalente, no âmbito da gestão pública cultural; 

 

IV. grupos, coletivos ou organizações da sociedade civil que protagonizem ou 

que atuem na área de leitura, escrita, oralidade; e 

 

V. Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal – 

CONDEPAC ou estrutura equivalente. 

 

Art. 4º Em consonância com os princípios e objetivos da Lei nº 934, de 07 de 

dezembro de 2017 - Lei Orgânica da Cultura, são objetivos específicos da 

Política Cultural de Leitura, Escrita e Oralidade do Distrito Federal: 

 

I. promover as formas diversas e múltiplas de oralidade, leitura e escrita no 

Distrito Federal e RIDE, entendendo-os como práticas culturais que fortalecem 

a vida pessoal e social, a democracia, a convivência pacífica, a equidade 

social, o progresso econômico e o desenvolvimento humano, cultural, 

científico e tecnológico; 

 

II. fortalecer a leitura, a escrita, a oralidade e a escuta, reconhecendo o setor 

como base das capacidades e liberdades necessárias para desenvolver, o 

pleno potencial humano, inclusão social e desenvolvimento territorial 

integrado; 

 

III. desenvolver programas que protejam e visibilizem as tradições de leitura 

escrita e oralidade de pessoas e comunidades com línguas indígenas, 

africanas ou ameaçadas de extinção; 

 

IV. desenvolver programas em formatos alternativos e acessíveis, que 

fortaleçam a leitura, a escrita e a oralidade das pessoas com deficiência, por 

meio da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e do Sistema Braille, e que 

considerem a singularidade linguística de pessoas com deficiência no domínio 

da modalidade escrita da língua portuguesa; 

 



V. dar prioridade a indivíduos e grupos sociais em situações de 

vulnerabilidade sociopolítica, cultural e econômica, no acesso aos programas 

e as ações da Política de Leitura, Escrita e Oralidade; 

 

VI. garantir o direito à leitura, escrita, oralidade e escuta, como instrumento de 

visibilidade, identidade e autonomia representativa da diversidade social e 

cultural do Distrito Federal e RIDE; 

 

VII. incentivar a formação de público para as ações do setor; 

VIII. contribuir para a implantação de bibliotecas e pontos de leitura em todas 

as Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

 

IX. implementar e fomentar pesquisas, estudos e indicadores nas áreas de 

livro, leitura, e oralidade; 

 

X. reconhecer, por meio de editais de premiação, bolsas, residências e outros, 

agentes culturais e iniciativas da sociedade civil; 

 

XI. mapear e estimular agentes, coletivos e iniciativas da sociedade civil 

voltadas para leitura, escrita e oralidade no Distrito Federal e RIDE; 

 

XII. fomentar o desenvolvimento de novos arranjos produtivos e participativos 

em todos os elos da cadeia da leitura, escrita e oralidade; 

 

XIII. incentivar a ampliação das plataformas de visibilidade para a produção 

do Distrito Federal e RIDE; 

 

XIV. apoiar e estimular mostras e festivais no Distrito Federal e RIDE; 

 

XV. garantir a liberdade de expressão artística, diversidade cultural e inclusão 

socioprodutiva na produção e fruição de obras; 

 

XVI. implementar programas e ações de preservação, registro e memória das 

obras escritas e tradições orais do Distrito Federal e RIDE; e 



 

XVII. ampliar e articular, no âmbito desta política, a rede de equipamentos 

públicos de cultura, zelando por sua manutenção e programação de 

excelência artística, com diversidade cultural e acessibilidade a todos os 

públicos. 

 

Art. 5º São estratégias da Política de Leitura, Escrita e Oralidade: 

 

I. criar projetos que incentivem a leitura em todas as Regiões Administrativas, 

visando oportunizar o acesso ao livro de forma igualitária no Distrito Federal e 

RIDE, por meio de ações como: 

 

a) criar projetos de doação de livros sobre temas orientados para promoção 

da cidadania, direitos humanos, preservação ambiental, capacitação técnica e 

demais assuntos que ajudem na melhoria das condições de vida e 

desenvolvimento das populações historicamente vulneráveis; 

 

b) fomentar a distribuição gratuita de livros para espaços e projetos voltados 

para a população em situação de vulnerabilidade social, com foco na 

produção literária do Distrito Federal e RIDE; 

 

c) promover campanhas de incentivo ao hábito continuado da leitura, em 

especial fora do contexto acadêmico; 

 

d) apoiar a oferta de cursos para mediadores de leitura, contadores de 

histórias, gestores culturais, arte educadores, livreiros, professores e grupos 

itinerantes que incentivam a leitura, em especial de obras locais e autores do 

Distrito Federal e RIDE; 

II. estimular e fortalecer a escrita, visando o aumento das publicações e outras 

mídias dedicadas à valorização do livro e da leitura, por meio de ações como: 

 

a) apoiar as ações que auxiliem na formação continuada de autores do 

Distrito Federal e RIDE, com a realização de palestras e seminários com foco 

nos diferentes processos envolvidos na produção e comercialização do livro; 



 

b) promover concursos literários no Distrito Federal e RIDE; 

 

c) apoiar a distribuição, circulação e consumo de bens de leitura no Distrito 

Federal e RIDE; 

 

d) adquirir livros de autores negros para a ampliação do acervo do Selo Maria 

Firmina dos Reis; 

 

e) apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva local, como editores, 

livrarias, distribuidoras, bancas, gráficas, editoras e outros pontos de venda; 

 

f) promover rodadas de negócio entre autores, livrarias e editoras, valorizando 

o empreendedorismo criativo, conforme o Programa Território Criativo, 

instituído pela Portaria nº 197, de 09 de julho de 2018; 

 

g) incentivar a divulgação de conhecimentos sobre práticas de editoração 

online; 

 

h) promover o intercâmbio de autores nacionais e internacionais no Distrito 

Federal, visando a troca de estéticas e metodologias de escrita com autores 

locais, conforme as diretrizes do Programa Conexão Cultura DF, instituído 

pela Portaria nº 158, de 20 de setembro de 2016; 

 

III. fomentar e fortalecer a oralidade, visando o aumento das práticas de 

oralidade no Distrito Federal e RIDE, por meio de ações como: 

 

a) realizar ações formativas para ampliação e especialização de agentes 

culturais voltados para processos de oralidade do Distrito Federal e RIDE; 

 

b) promover concursos de poesia, repente e rima no Distrito Federal e RIDE; 

 

c) promover intercâmbio de grupos voltados para oralidade nacionais e 

internacionais no Distrito Federal, visando a troca de estéticas e processos de 



transmissão de saberes com Mestres e Mestras de Saberes e Fazeres das 

Culturas Tradicionais locais, conforme as diretrizes do Programa Conexão 

Cultura DF. 

 

d) criar linhas específicas para ações de oralidade dentre os editais de 

fomento e incentivo do Distrito Federal e RIDE; 

 

e) fortalecer a atuação de Mestres e Mestras de Saberes e Fazeres das 

Culturas Tradicionais no âmbito dos programas e ações da Secretaria de 

Estado de Cultura do Distrito Federal; 

 

IV. implementar e incentivar programas e ações de acessibilidade para 

oportunizar às pessoas com deficiência o acesso, produção e fruição de obras 

e atividades de leitura, escrita e oralidade, nos termos da Lei Federal nº 

13.146, de 6 de julho de 2015 e a Portaria nº 100, de 11 de abril de 2018, por 

meio de ações como: 

 

a) garantir e aferir a inclusão das pessoas com deficiência nas equipes de 

trabalho da cadeia produtiva do setor, em atividades e projetos realizados 

com recursos públicos; 

 

b) garantir as condições para a utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, materiais, atividades, mobiliários, equipamentos, 

eventos e serviços culturais, bem como a monumentos e locais de importância 

cultural, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nas ações e 

programas da Secretaria de Estado de Cultura do DF; 

 

c) aferir o cumprimento das medidas de acessibilidade arquitetônicas e 

comunicacionais nos projetos e eventos fomentados e apoiados pela 

Secretaria de Estado de Cultura do DF; 

 

d) fomentar e incentivar à arte inclusiva e seus agentes de leitura, escrita e 

oralidade; 

 



e) fomentar a edição e distribuição de livros em braille, livros digitais 

acessíveis para leitura por leitores de tela, audiolivros, e livros com letra 

ampliada e com cor contrastante para atender usuários com deficiência. 

 

V. aplicar políticas inclusivas e afirmativas em todos os elos da cadeia 

produtiva da leitura, escrita e oralidade, por meio de ações como: 

 

a) garantir o cumprimento da equidade de gênero, conforme a Portaria nº 58, 

de 27 de fevereiro de 2018, que institui a Política Distrital de Equidade de 

Gênero na Cultura, nos projetos e obras financiadas pela Secretaria de 

Estado de Cultura do DF; 

 

b) garantir o respeito à diversidade e aos direitos culturais dos grupos culturais 

historicamente excluídos, conforme a Portaria nº 287, de 05 de outubro de 

2017, que institui a Política Cultural de Ações Afirmativas, nos projetos e 

obras financiadas pela Secretaria de Estado de Cultura do DF; 

 

c) garantir o respeito ao nome social, conforme cumprimento da Portaria nº 

01, de 15 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o registro do Nome Social de 

travestis e transexuais no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura do 

Distrito Federal; 

 

VI. Estimular as iniciativas de leitura, escrita, oralidade e escuta para crianças 

e jovens em ambiente escolar, inclusive nos parâmetros das Leis Federais n 

10.639, de 09 de janeiro de 2003 e 11.645, de 10 de março de 2008, em 

parceria com a Secretaria de Estado de Educação do DF, por meio de ações 

como: 

 

a) fomentar mostras, feiras, festivais e demais ações de fruição cultural que 

atendam à Rede Pública de Ensino do DF, proporcionando atividades aos 

estudantes, por meio do Programa Cultura Educa, instituído pela Portaria nº 

234, de 16 de agosto de 2017; 

 



b) estimular a leitura, escrita e oralidade pelo público jovem, por meio de 

ferramentas como jogos eletrônicos, fanzines, gibis, slams, saraus e batalhas 

de rima; 

 

c) promover ações de incentivo à realização de visitas e debates de autores, 

contadores, e outros agentes locais na Rede Pública de Ensino do DF; 

 

d) promover a integração entre professores, bibliotecários, arte educadores e 

mediadores no incentivo ao hábito de leitura de crianças e adolescentes da 

Rede Pública de Ensino do DF; 

e) formular mecanismos de implementação das Leis Federais n 10.639, de 09 

de janeiro de 2003 e 11.645, de 10 de março de 2008, criando e difundindo 

carteira de conteúdos alinhados às diretrizes curriculares na Rede Pública de 

Ensino do DF e RIDE; 

 

f) promover meios para incluir, no processo pedagógico, as práticas de 

transmissão dos saberes e fazeres tradicionais; e 

 

g) estimular e fortalecer a atuação de Mestres e Mestras de Saberes e 

Fazeres das Culturas Tradicionais, no âmbito da educação formal; 

 

VII. Incentivar e apoiar a criação de novas bibliotecas e pontos de leitura, sua 

a modernização e a manutenção dos equipamentos já existentes, 

principalmente em áreas em situação de vulnerabilidade social ou pouco 

acesso à leitura, escrita e oralidade, por meio de ações como: 

 

a) identificar o perfil, porte e o conteúdo mais adequado para as bibliotecas 

públicas em termos de infraestrutura de informação, serviços e produtos, em 

consonância com o perfil dos usuários de cada Região Administrativa do 

Distrito Federal; 

 

b) identificar e apoiar a forma de parcerias público privada para assegurar a 

manutenção das bibliotecas e pontos de leitura; 

 



c) fomentar bibliotecas comunitárias e pontos de leitura por meio de editais e 

programas de capacitação de agentes comunitários de leitura escrita e 

oralidade; e 

 

d) incentivar e apoiar o uso de novas tecnologias na modernização das 

bibliotecas e pontos de leitura, que além de promover a inclusão digital, 

viabiliza a consolidação dos centros sociais como referência de pontos de 

leitura, escrita e oralidade e aprendizagem; 

 

VIII. Ampliar e valorizar os ambientes de leitura, escrita e oralidade, para a 

sensibilização de novas plateias, para apreensão e fruição das diferentes 

linguagens, tradições e estéticas, confluindo processos educativos e 

produtivos, por meio de ações como: 

 

a) fomentar e incentivar clubes de leitura, saraus, batalhas de rimas, contação 

de histórias, atividades de narração de histórias griô e valorização da história 

oral, em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

 

b) estimular a expansão de programas que democratizem o acesso à leitura, 

como o Programa de extensão bibliotecária Mala do Livro, instituído pelo 

Decreto nº 17.927, de 20 de dezembro de 1996; 

 

c) incentivar e apoiar a instalação de centros multimídias voltados para a 

pesquisa e divulgação nas áreas da leitura e do livro; 

 

d) estabelecer parcerias com os meios de comunicação da grande mídia, para 

visibilizar os autores, projetos e programas de leitura, escrita e oralidade; 

 

IX. Ampliar e democratizar o acesso aos meios de produção no âmbito do 

Distrito Federal e RIDE, por meio de ações como: 

 

a) estimular o acesso a fundos locais, regionais e nacionais; 

 



b) estimular o patrocínio pela iniciativa privada, por mecanismo direto ou 

incentivado, de âmbito local ou nacional, para o apoio e a realização de 

projetos culturais do setor; 

 

c) articular marcos legais e tributários em benefício de publicação, editoração 

e distribuição de obras literárias no Distrito Federal e RIDE; 

 

d) articular e incentivar a empresas e editoras nacionais e internacionais a 

ampliar a produção e difusão em seus catálogos de obras realizadas no 

Distrito Federal e RIDE; 

 

e) incentivar a inovação em leitura, escrita e oralidade no Distrito Federal, 

estimulando a utilização e o desenvolvimento de novos modelos e tecnologias 

para difusão, pesquisa, produção, formação e capacitação; 

 

X. Incentivar e fomentar estudos e pesquisas nas áreas de leitura, escrita e 

oralidade, por meio de ações como: 

 

a) apoiar a pesquisas sobre práticas de leitura no Distrito Federal e RIDE, 

visando a adequação das políticas e programas do setor; 

 

b) realizar diagnóstico sobre perfil de usuários das bibliotecas, visando 

identificação e atendimento às diferenças regionalizadas de uso; 

 

c) identificar e catalogar os espaços e projetos de livro, leitura, bibliotecas e 

oralidade do DF, para disponibilizar no Sistema de Informações e Indicadores 

Culturais do Distrito Federal - SIIC/DF e no Mapa nas Nuvens 

continuadamente à comunidade do Distrito Federal e RIDE; 

 

d) estimular a realização de estudos com indicadores sobre a prática leitora no 

DF; e 

 



e) articular parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa – FAP, na 

concessão de bolsas de estudo para pesquisas nas áreas da leitura, escrita e 

oralidade; 

 

XI. Coletar e compilar dados e informações no Sistema de Informações e 

Indicadores da Cultura – SIIC-DF, que subsidiem a elaboração das políticas 

públicas sobre livro, leitura, e oralidade, e de campanhas que estimulem maior 

consciência sobre o valor social do livro, leitura e oralidade, buscando: 

 

a) identificar, cadastrar, mapear espaços e agentes da cadeia produtiva 

envolvida no segmento da Leitura, Escrita e Oralidade, buscando organizar e 

promover suas ações no Distrito Federal e RIDE-DF, de forma integrada com 

as mídias disponíveis; 

 

b) estimular a criação de sistemas de informação nas áreas de bibliotecas, da 

bibliografia e do mercado editorial, para promover a informatização dos 

catálogos em todas as bibliotecas do DF; 

 

c) disponibilizar informações sobre bibliotecas, pontos de leitura, malas do 

livro, agentes de leitura, contadores de histórias e demais entes e agentes de 

leitura nas mídias disponíveis da Secretaria de Cultura; 

 

XII. Ampliar a presença da produção do Distrito Federal e RIDE no circuito 

comercial e cultural de feiras, mostras, catálogos eletrônicos circulação e 

difusão, por meio de ações como: 

 

a) promover encontros entre os autores locais e os de outros Estados, no 

Distrito Federal; 

b) fomentar novos formatos de publicação e de editoração colaborativa no 

Distrito Federal; 

 

c) incentivar a participação continuada de agentes culturais em feiras, bienais, 

mostras e ambientes de negócios nacionais e internacionais voltados para 



coprodução, distribuição e projetos de inovação, nos termos do Programa 

Conexão Cultura DF, instituído pela Portaria 158 de 20 de setembro de 2016; 

 

d) promover, difundir e circular agentes culturais e obras, por meio de 

programas e parcerias realizados por entes locais, nacionais ou 

internacionais, nas modalidades de edital e de demanda espontânea por fluxo 

contínuo; e 

 

e) fomentar a tradução da produção do Distrito Federal para ampliação de 

mercados e parcerias internacionais; 

 

XIII. Garantir a preservação e memória da leitura, escrita e oralidade 

produzidos em seus múltiplos formatos, contribuindo para a adequada 

conservação, difusão e acesso dos acervos  

e tradições locais, por meio de ações como: 

 

a) fomentar a iniciativas da sociedade civil e criação de mecanismos de 

registro e proteção da memória, da tradição oral e do patrimônio cultural 

imaterial do Distrito Federal e RIDE; 

 

b) coordenar o registro de novos bens culturais de natureza imaterial, bem 

como a elaboração de planos de salvaguarda relacionados às manifestações 

da leitura, escrita, oralidade e escuta; 

 

c) apoiar a criação e a manutenção de espaços qualificados para salvaguarda 

de acervos históricos, garantindo conservação, pesquisa e acesso aos 

conteúdos e suportes complementares; 

 

d) viabilizar o depósito legal local, catalogação digital e difusão cultural de 

toda a produção escrita e oral produzida no Distrito Federal e RIDE; 

 

e) promover parcerias com universidades para a inclusão de alunos em 

estágios supervisionados e projetos de extensão, com ações voltadas para 



organização, tratamento, e disponibilização em banco de dados de 

documentos de registro e memória; e 

 

f) promover atividades de capacitação e treinamento para o correto manuseio 

e conservação de materiais impressos. 

 

Art. 6º A Política de Leitura, Escrita e Oralidade pode utilizar, para 

desenvolvimento de suas ações, de todas as modalidades e regimes jurídicos 

de fomento e financiamento instituídos pelo artigo 47 da Lei Complementar nº 

934, de 2017 – Lei Orgânica da Cultura. 

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS 
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9.1 – DOZE DICAS SOBRE A CARREIRA DE ESCRITOR, NA VISÃO DE 
JUDIVAN VIEIRA 
 

1ª - A profissão de escritor é reconhecida no Brasil e integra a Classificação 

Brasileira das Ocupações (CBO). No entanto, não é uma profissão regulamentada.  

 

2ª - Como a profissão não é regulamentada, qualquer pessoa, mesmo sem ter feito  

faculdade, pode escrever textos ou livros e obter renda a partir da venda ou do uso 

destes materiais. As profissões regulamentadas podem contar com direitos e 

garantias estabelecidas por lei, como piso salarial e jornada de trabalho definidos. 

Existe um projeto tramitando no Senado, desde 2011, que pede a regulamentação 

desta carreira. 

 

3ª - É importante conhecer de perto a realidade da profissão e qual a melhor forma 

de se preparar para garantir seus diferenciais no mercado. 

 

4ª - Escritores profissionais podem produzir obras literárias (romances, contos, 

poesias), peças de teatro ou até mesmo roteiros para cinema e TV. Estas obras 

podem ser de ficção ou documentais (que retratam acontecimentos reais).  

 



5ª - Escritores podem trabalhar com adaptação de textos para diferentes formatos 

e tradução de obras escritas em outros idiomas.  

 

6ª - Escritores profissionais podem produzir materiais didáticos espontaneamente 

ou sob encomenda de escolas ou quaisquer instituições. 

 

7ª - Para ser escritor é exigido gostar de ler e escrever. 

 

8ª - Para ser escritor profissional  é importante saber compor textos de forma 

correta e criativa. Se você escreve errado procure saber o mínimo sobre ortografia, 

gramática e semãntica e contrato sempre um revisor para seus escritos. Do 

contrário, procure outra profissão. 

 

9ª - Para ter algum sucesso na carreira você terá de aprender aos poucos sobre:  

mercado literário que envolve Editores, distribuidores e livrarias físicas e online. 

Nada é fácil na profissão. Escrever o livro é difícil, encontrar um editor que tenha 

interesse em publicá-lo e que tenha uma boa rede de distribuição é dificílimo; 

receber os direitos autorais é muito difícil porque há todo tipo de tramóia no ramo. 

Alguns editores vendem 10 livros e declaram ao autor que venderam 2; A maioria 

dos editores exigem do escritor que ele compre uma certa quantidade de livros, 

como forma de começar ganhando e compensar os custos com a impressão, etc 

(há outras dicas que posso passar caso se interesse em contratar minha palestra 

sobre o tema) 

 

10ª - Procure descobrir qual o gênero literário com o qual você se identifica: poesia, 

crônica, contos, novelas, romances. Saiba que é raro um escritor dominar vários 

gêneros. Dessa forma descubra o gênero que lhe fascina e invista nele. 

 

11ª - Identifique o público para o qual deseja escrever: adulto, juvenil, infato-juvenil, 

infantil.  

 

12ª - Se deseja um curso superior que propicie uma boa formação para Escritor, 

então pense em fazer Letras, Direito, Jornalismo. Mas, saiba que se você não 

possui curso superior o importante é que leia, escreve e tenha muita criatividade 



ALGUMAS LEITURAS QUE PODEM AGUÇAR SUA CRIATIVIDADE (dentre 

muitas): 

 

- Língua Portuguesa 

- Literatura 

- Poesia 

- Prosa 

- Livros, livros, livros, livros, livros e livros! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2 - PARA CONTRATAR MINHAS PALESTRAS SOBRE: 
1. Combate à corrupção com dinheiros púbicos; 
2. Ética Social; 
3. Bullying; 
4. Racismo e Preconceito; 
5. As fases da Literatura brasileira; 
6. A mulher e sua luta épica contra o machismo nos 10 maiores 

impérios mundiais; 
7. O machismo na literatura brasileira; 
8. O machismo na música brasileira 
9. Processo Administrativo Disciplinar; 
10. Tradição Civilística e Direito Comparado; 
11. Código de Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999) 
12. Noções de Direito Administrativo Brasileiro; 
13. Autodesenvolvimento e Motivacional: Obstinação – O lema dos que 

vencem! 
 

CONTATOS: 
assessoria.judivan@gmail.com 
judivan.vieira@gmail.com 
 
Celular: (61) 99988-3929 
 
LECTURES IN ENGLISH OR SPANISH 
 
Write to: 
 
assessoria.judivan@gmail.com 
judivan.vieira@gmail.com 
 
 
Or call: +55- 61- 99988-3929 


